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У дисертаційній роботі розкриті сутнісні аспекти та особливості
рекреаційної діяльності, розглянуто теоретичний і методичний базис
функціонування урбанізованих територій. З‟ясовано, що «рекреаційна
діяльність» – процес, який здійснюється на спеціалізованих територіях з
наявними рекреаційними ресурсами, результатом якого є задоволення
рекреаційних потреб, відновлення і розвиток фізичних, психічних і духовних
сил рекреанта. Визначені підходи до класифікації рекреаційної діяльності.
Встановлено, що проведення цієї діяльності визначаються параметрами
наявного ресурсного потенціалу, який різноманітний у кожному регіоні.
Запропоновано трактування дефініції «урбанізована територія» як
частини простору, утвореної в результаті його трансформації, та в межах якої
зосереджені

й

територіально

сконцентровані

форми

життєдіяльності

суспільства. Формування урбанізованої території є результатом інтенсифікації
соціального, економічного, екологічного розвитку, поширення міського
способу життя, утворення нових форм і просторових структур розселення.
Зазначено,

що

розвиток

урбанізованих

територій

сприяє

істотному

підвищенню ролі міст у суспільному житті, характеризується концентрацією
населення в окремих центрах, інтенсифікацією і різноманітністю форм
освоєння територіального простору, модернізацією умов життєдіяльності,
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трансформацією соціокультурного середовища та формуванням нових
концептів способу життя населення.
Обґрунтовано

еколого-економічні

імперативи

формування

рекреаційного землекористування урбанізованих територій. Зазначено, що
рекреаційне землекористування представляє собою доволі складну систему,
яка відображає собою багатогранність видів рекреаційної діяльності та
зумовлена властивостями землі як унікального і важливого природного
ресурсу,

що

виконує

різні

функції.

Головною

умовою

організації

рекреаційних територій є наявність на земельній ділянці природних
рекреаційних властивостей і придатність цієї земельної ділянки для
організації певних видів рекреаційної діяльності.
Визначено

сутність

поняття

рекреаційне

землекористування

урбанізованих територій. Зазначено, що рекреаційне землекористування
урбанізованих територій – це складне комплексне категоріальне поняття, яке
відображає

взаємозв‟язок

у

системі

«людина-довкілля».

Рекреаційне

землекористування урбанізованих територій – це процес використання
земельних ресурсів у межах конкретних земельних ділянок з визначеними в
натурі (на місцевості) межами, які призначені для рекреаційної діяльності та
сконцентровані на територіях, на які поширюється специфічний міський спосіб
життя та формуються нові форми і просторові структури розселення.
Аргументована ключова і фундаментальна роль збалансованого розвитку у
формуванні рекреаційного землекористування урбанізованих територій.
Запропоновано концептуальну модель збалансованого розвитку рекреаційного
землекористування урбанізованих територій.
Розкрито конкурентні переваги та наведено оцінку сучасного стану
розвитку рекреаційної діяльності. Досліджено розподіл земельного фонду
країни за категоріями земель. За допомогою структурно-динамічного аналізу
з‟ясовано, що загальний стан землекористування урбанізованих територій
характеризується значними диспропорціями. Аргументовано, що значний
деструктивний вплив на розвиток рекреаційного землекористування має
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незадовільний стан довкілля в Україні, який зумовлений низькими темпами
розбудови екологічного каркасу території, посиленням негативного впливу
господарської діяльності на компоненти довкілля, відсутністю налагодженої
системи поводження з відходами, низьким рівнем екологічної свідомості
населення.
У дисертації комплексний аналіз особливостей рекреаційного землекористування урбанізованих територій проведений на прикладі Одеського
регіону. Визначено, що найбільш урбанізованою територією є м. Одеса,
навколо якої сформована Одеська міська агломерація. Обґрунтовано, що
рекреаційні території, які потенційно придатні для проведення рекреаційної
діяльності та туризму, можуть розміщуватись практично на всіх земельних
угіддях, до яких слід віднести: пасовища, сіножаття, перелоги, багаторічні
насадження, оранжереї, водні об‟єкти та заболочені території, ліси та
лісовкриті площі, чагарники, землі під громадськими спорудами, що мають
історико-архітектурну цінність, землі під соціально-культурними об‟єктами, а
також землі, які перебувають у стадії меліоративного освоєння та відновлення
родючості. Резервом для створення рекреаційних зон є території, які не
використовуються в господарській діяльності (кам‟янисті місця, піски,
солончаки, яри).
У роботі зазначено, що функціональне зонування є визнаним
ефективним методом моделювання території. Метою зонування рекреаційного
землекористування є облік внутрішньозональних особливостей територій,
результати якого повинні використовуватися при обґрунтуванні заходів,
направлених на поліпшення використання земель з урахуванням природнотериторіальних особливостей, виражених у певному поєднанні ландшафтноекологічних умов. Визначено, що застосування ГІС під час проведення
ландшафтно-рекреаційної

оцінки

території

та

еколого-економічного

зонування землекористування бачиться надзвичайно ефективним.
Обґрунтовано,

що

еколого-економічне

управління

рекреаційним

землекористуванням урбанізованої території – це сукупність заходів, що
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забезпечують мінімізацію екологічно недопустимого впливу діяльності
економічних суб‟єктів рекреаційного комплексу урбанізованої території на
землекористування

і

довкілля

з

метою

збереження,

відновлення

та

раціонального використання земель і природних рекреаційних ресурсів за
допомогою розробки і впровадження еколого-економічних методів та
інструментів у рамках спеціального механізму управління.
Структуру еколого-економічного механізму управління рекреаційним
землекористуванням систематизовано за рахунок деталізації складових
процесів:

аналітичного,

стратегічного,

регуляторного,

контрольного,

інструментального. Застосування цього механізму базується на обліку
характеристик урбанізованої території, формуванні бази даних про діяльність
і екологічні проблеми території, передбачає вдосконалення методики
діагностики еколого-економічного стану рекреаційного землекористування
урбанізованої території, конкретизацію схем розробки управлінських заходів,
програм підтримки рекреаційного комплексу, вдосконалення форм кооперації
діяльності та дій суб‟єктів господарювання і систем державного регулювання
відповідно до суспільних пріоритетів із забезпеченням екологічної безпеки
території.
Запропоновані

стратегічні

орієнтири

розвитку

рекреаційного

землекористування урбанізованих територій. Обґрунтовано методичний
підхід до формування комплексу стратегічних орієнтирів рекреаційного
землекористування урбанізованих територій, який ґрунтується на таких діях:
постановка завдання; визначення зацікавлених сторін; формування процесу
рекреаційного

землекористування;

планування

діяльності;

реалізація

відповідних програм і проектів, оцінка, моніторинг, контроль. У сукупності ці
дії створюють основу процесу удосконалення та розвитку ефективного
рекреаційного природокористування.
Ключові

слова:

рекреаційні

території,

туристично-рекреаційна

діяльність, землекористування, збалансований розвиток, функціональне
зонування, урбанізовані території.
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SUMMARY
Shushulkov S. D. Ecological and economic principles of recreational land use
in urban areas. – Qualifying scientific work as a Manuscript.
The thesis for a Candidate Degree in Economic Sciences (Doctor of
Philosophy). Specialty 08.00.06 – Economics of Environmental Resources
Management. – Kharkiv National Petro Vasylenko Technical University of
Agriculture. – Lviv National Agrarian University, Ministry of Education and
Science of Ukraine, Lviv, 2020.
The dissertation studies the essential aspects and features of recreational
activities, highlights the theoretical and methodological basis of the urban areas‟
functioning. It was found that “recreational activities” is a process carried out in
specialized areas with available recreational resources, which result meets
recreational needs, recovering and development of physical, mental and spiritual
strength of the holidaymaker. The approaches to the classification of recreational
activities are defined. It is established that the implementation of this activity is
determined by the parameters of the available resource potential, which is different
in each region.
The interpretation of the definition “urbanized land” is proposed as a part of
the space formed as a result of its transformation, where the forms of society‟s
activity are geographically concentrated. The formation of urbanized land is the
result of intensification of social, economic, ecological development, the spread of
urban lifestyle and the formation of new forms and spatial structures of settlement.
The development of urban areas contributes to a significant increasing of the city
role in public life, it is characterized by the population concentration in specific
centers, the intensification and diversification of forms of land development, the
modernization of living environment, the transformation of socio-cultural
environment and the formation of new concepts.
Ecological and economic imperatives of formation of recreational land use of
urbanized lands are substantiated. The recreational land use is noted to be a rather
complex system that reflects the diversity of recreational activities and it is
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determined by the land properties as a unique and important natural resource that
performs various functions. The main condition for the organization of recreational
areas is the presence of natural recreational properties on the land and the suitability
of this land for the organization of certain types of recreational activities.
The essence of the concept of recreational land use of urban areas is
determined. It is determined that recreational land use of urban areas is a complex
categorical concept that reflects the relationship in the system “man-environment”.
Recreational land use of urban areas is the process of land resource using within the
specific land plots with defined boundaries (in the field), which are intended for
recreational activities and concentrated in areas, covered by a specific urban
lifestyle, and new forms and spatial structures of settlement are formed. The key
and fundamental role of balanced development in the formation of recreational land
use of urban areas is argued. A conceptual model of balanced development of
recreational land use in urban areas is proposed.
Competitive advantages are revealed and an assessment of the current state of
the development of recreational activities is given. The distribution of the country‟s
land fund according to the land categories has been studied. With the help of
structural and dynamic analysis the general state of land use of urban areas is
characterized by the significant disproportions. The poor state of the environment in
Ukraine has a significant destructive effect on the development of recreational land
use, which is due to low rates of the ecological framework development of the
territory, increasing negative impact of economic activities on environmental
components, lack of waste management, low environmental awareness.
In the dissertation the complex analysis of special aspects of recreational
land-use of the urbanized lands is carried out on the example of Odesa region. It is
determined that the most urbanized land is Odesa city, around which the Odesa
urban agglomeration is formed. The recreational areas that are potentially suitable
for recreational activities and tourism can be located on almost all the land, which
should include: pastures, hayfields, fallows, perennials, greenhouses, water bodies
and wetlands, forests and forested areas, shrubs, building lands that have historical
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and architectural value, lands with socio-cultural objects, as well as the lands that
are in the stage of reclamation development and restoration of fertility. The reserve
for the creation of recreational areas are the areas that are not used in economic
activities (rocky areas, sands, salt marshes, ravines).
The study notes that the functional zoning is a recognized effective method of
territory modeling. The zoning purpose of recreational land use is the registration of
the intra-zonal details, the results of which should be used to reason the activities to
improve land use, taking into account natural and territorial features, expressed in
the combination of landscape and ecological conditions. It is determined that the use
of GIS during landscape-recreational assessment of the area and ecologicaleconomic zoning of land use is considered to be extremely effective.
Ecological and economic management of recreational land use of urbanized
area as a set of measures is demonstrated to minimize ecologically unacceptable
impact of economic entities of the recreational complex on urbanized land as for
land using and the environment, in order to preserve, restore and rational use of land
and natural resources with the help of ecological and economic methods and tools
within the limits of a special management mechanism.
The structure of the ecological and economic mechanism of recreational land
use management is systematized by detailing the components: analytical, strategic,
regulatory, control, instrumental. The application of this mechanism is based on the
characteristics of the urban area, the database formation of activities and
environmental problems of the territory, provides for improving the diagnostic
methodology of the ecological and economic condition of recreational land use in
the urban area, business entities and systems of state regulation in accordance with
social priorities with ensuring the environmental safety of the territory.
Strategic guidelines for the development of recreational land use in urban
areas are proposed. The methodological approach to the set formation of strategic
guidelines for recreational land use in urban areas is based on the following actions:
problem statement, identification of stakeholders, the formation of the process of
recreational land use, the activity planning; the implementation of relevant
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programs and projects, evaluation, monitoring, control. In total, these actions form
the basis of the process of improving and developing effective recreational nature
management.
Key words: recreational areas, tourist-recreational activity, land use, balanced
development, functional zoning, urbanized areas.
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31 (70). №2. Ч.2. С.84-89 (автором проведена загальна оцінка соціальних та
економічних показників, які впливають на розвиток міських агломерацій,
висвітлено поняття «сталий розвиток»).
7.

Калина Т. Є., Шушулков С. Д. Рекреаційне землекористування

урбанізованих територій. Науково-виробничий журнал «Бізнес-Навігатор».
2020. Випуск 2 (58). С. 59-64 (автором дано визначення сутності понять
«рекреаційне землекористування» та «урбанізована територія», наведена їх
загальна характеристика).
Матеріали науково-практичних конференцій:
8.

Колосюк А. А., Шушулков С. Д., Скалка Н. Ю. Геодезичне

забезпечення земельно-кадастрових робіт промислових територій міст.
Геодезія, землеустрій, геоінформатика в Південному регіоні: сучасний стан
та перспективи розвитку: матер. 4-ї Всеукр.наук конф. Одеса: ОДАБА, 2019.
С.31-36 (автором визначені підходи до геодезичного забезпечення в містах).
9.

Крюкова І. О. Шушулков С. Д. Організаційно-економічний

механізм управління земельним капіталом як інструмент системи управління
вартістю бізнесу. Modern approaches to the introduction of science into practice:
Abstracts of X International Scientific and Practical Conference. San Francisco,
USA, 2020. Pp. 420-423 (автором обґрунтована сутність поняття земельний
капітал).
10.

Шушулков С. Д., Калина Т. Є. Особливості використання

земельних ресурсів в урбанізованому просторі. Topical issues of the
development of modern science: Abstracts of the 7th International scientific and
practical conference. Publishing House «ACCENT». Sofia, Bulgaria, 2020. Pp.
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493-497 (здобувачем визначені особливості використання земельних ресурсів
урбанізованих територій).
11.

Калина Т. Є., Шушулков С. Д. Конкурентоспроможність

туристичної діяльності в сучасних ринкових умовах. Актуальні проблеми
сучасного бізнесу: обліково-фінансовий та управлінський аспекти: матеріали
ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Дубляни, 18-20
березня 2020 р. С.188-189 (автором проаналізовані показники індексу
конкурентоспроможності подорожей і туризму).
12.

Калина Т. Є., Шушулков С. Д. Теоретичні засади формування

стратегії розвитку туристично-рекреаційної діяльності. Національні і світові
тенденції розвитку обліку, оподаткування та контролю. Матеріали Всеукр.
науково-практичної конференції (присвяченої 60-річчю кафедри обліку і
оподаткування ОДАУ) 21 травня 2020 р. Одеса: ОДАУ «ВМВ ПРИНТ», 2020.
С.179-181 (автором проведено дослідження стратегій розвитку туристичнорекреаційної діяльності).
13.

Калина Т. Є., Шушулков С. Д., Арзуманян Т. Ю. Рекреаційне

землекористування міських агломерацій. Тези доповідей 76-ї науковотехнічної

конференції

професорсько-викладацького

складу

Одеської

державної академії будівництва та архітектури. Одеса: ОДАБА, 21-22 травня
2020 р. С. 99 (автором проведений аналіз рекреаційного землекористування
міських агломерацій).
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ВСТУП
Актуальність теми. Трансформаційні процеси, що нині відбуваються в
економіці країни, сприяють розвитку рекреаційної сфери як однієї з
пріоритетних

галузей

національного

господарства,

яка

динамічно

розвивається та помітно впливає на економічне, суспільне, культурне,
екологічне середовище і довкілля. Водночас значна частина населення
проживає на урбанізованих територіях з несприятливими екологічними
умовами та довкіллям. Це зумовлює особливу актуальність питання
відновлення фізичних та емоційних сил, затрачених у процесі трудової
діяльності і, відповідно, проблеми задоволення потреб людей у рекреаційних
територіях. У свою чергу пропорційно інтенсивному зростанню сучасних міст
зростає ступінь деградації їх природних ресурсів, зелених насаджень, що
призводить до порушення екологічної стійкості міста як природноантропогенної системи, скорочення територій, придатних для рекреаційного
використання. Збереження і збільшення природних компонентів міського
ландшафту, забезпечення високого рівня рекреаційного освоєння визначають
якість життя міського населення. Вищезазначені фактори вказують на
доцільність створення ефективної системи рекреаційного землекористування,
що дасть змогу забезпечити збалансований розвиток еколого-економічних
систем в умовах зростання міських територій.
Необхідною

умовою

ефективної

системи

еколого-економічного

забезпечення рекреаційного землекористування є подальше вдосконалення
теоретичних засад та розробка концептуальних підходів до управління у сфері
використання та охорони земель рекреаційного призначення відповідно до
напрямів державної політики України, визначених у Стратегії розвитку
туризму та курортів на період до 2026 року та в Основних напрямах державної
політики України у галузі охорони довкілля, використання природних
ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.
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Різні

аспекти

вирішення

проблемних

питань

формування

і

функціонування рекреаційних територій, освоєння рекреаційного потенціалу
знайшли відображення в публікаціях О.О. Бейдик, С.А Боголюбова, І.В.
Бережної, В.Г. Герасименка, І.В. Зоріна, В.Ф. Кифяк, С.В. Куніцина, Д.В.
Ніколаєнко, О.О. Любіцевої, В.С. Преображенського, В.П. Руденка, Н.В.
Фоменко, Л.М. Черчик та багатьох інших учених. Питання, що стосуються
сучасних

проблем

планування

використання

земель,

рекреаційного

землекористування, в тому числі й урбанізованих територій, висвітлювались у
працях І.К. Бистрякова, О.І. Дребот, О.Д. Гнаткович, Д.С. Добряка, О.С.
Дорош, Т.О. Євсюкова, Н.В. Зіновчук, Ш.І. Ібатулліна, А.Г. Мартина, А.Я.
Сохнича, Р.М. Ступеня, А.М. Третяка, М.А. Хвесика, Г.В. Черевка та інших
авторів.
Проте комплексні дослідження щодо використання, формування, оцінки
рекреаційного землекористування урбанізованих територій залишаються
малочисельними. Вказане обумовило вибір теми дисертаційної роботи,
формалізацію

предметно-об‟єктної

сфери

представленого

дослідження,

конкретизацію його мети та завдань.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційна робота виконана в межах плану наукових досліджень
Харківського національного технічного університету сільського господарства
імені

Петра

Василенка

конкурентоспроможності,

за
розвитку

темою

«Механізми

економічного

та

підвищення
виробничо-

технологічного потенціалу суб‟єктів агропромислового виробництва» (номер
державної реєстрації 0116U003477, 2016-2020рр.). Роль автора у виконанні
цих

досліджень

полягає

в

розробці

концептуальних

підходів

до

функціонування рекреаційного землекористування задля розвитку сільських
територій. Дослідження виконане відповідно й до плану науково-дослідної
роботи кафедри геодезії та землеустрою Одеської державної академії
будівництва та архітектури за темою «Науково-методичні принципи
організації використання та охорони земель на регіональному рівні» (номер
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державної реєстрації 0118U006759). Участь здобувача у виконанні відповідної
науково-дослідної

роботи

полягала

в

оцінці

тенденцій

формування

рекреаційного потенціалу та розробки механізму еколого-економічного
управління рекреаційним землекористуванням і відображена у наукових
звітах кафедри.
Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є обґрунтування
теоретико-методичних положень і розробка практичних рекомендацій з
формування еколого-економічних засад рекреаційного землекористування
урбанізованих територій у рамках забезпечення збалансованого розвитку.
Для досягнення поставленої мети окреслено такі завдання:
- з‟ясувати сутність поняття «урбанізована територія» та її значення в
системі соціально-економічного розвитку;
- уточнити понятійний апарат, що застосовується до розкриття
категорії «рекреаційне землекористування урбанізованих територій»;
- встановити характеристики сучасного стану та виявити тенденції
розвитку туристично-рекреаційної діяльності;
- критично оцінити й узагальнити особливості функціонування
рекреаційного землекористування урбанізованих територій;
- розробити

комплекс

заходів

з

підвищення

ефективності

рекреаційного землекористування;
- визначити

підходи

до

еколого-економічного

управління

рекреаційним землекористуванням;
- обґрунтувати стратегічні орієнтири розвитку рекреаційного землекористування урбанізованих територій.
Об’єктом дослідження є процеси формування та функціонування
рекреаційного землекористування урбанізованих територій на екологоекономічних засадах.
Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних і
практичних аспектів

еколого-економічного

землекористування урбанізованих територій.

забезпечення рекреаційного
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Методи

дослідження.

Теоретичною

і

методологічною

основою

дисертаційної роботи є наукові методи пізнання на основі використання
основних положень і принципів сучасної економічної теорії, теорії економіки
природокористування,

сучасних

концепцій

управління

територіями,

збалансованого розвитку, наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених з
питань економіки рекреації та туризму, раціонального природокористування,
охорони земель та проблем розвитку рекреаційних територій.
Для досягнення поставленої мети і вирішення окреслених завдань у
роботі використано низку загальних і спеціальних методів дослідження:
логічного узагальнення та наукової абстракції – для уточнення понятійного
апарату дослідження; системного аналізу і синтезу, індукції й дедукції – для
виявлення закономірностей, особливостей формування, використання і
розвитку рекреаційних територій та рекреаційного землекористування; метод
аналогій

і

порівнянь

– для

дослідження

тенденцій функціонування

урбанізованих територій; комплексного аналізу – для вияву особливостей
рекреаційного землекористування урбанізованих територій; організаційноуправлінського аналізу – для дослідження розвитку управління рекреаційним
землекористуванням; економіко-статистичний – для обробки статистичних
даних під час еколого-економічного аналізу сучасного стану туристичнорекреаційної діяльності; термінологічний підхід – для уточнення понятійного
апарату; програмно-цільовий – для розробки стратегічних напрямів розвитку
рекреаційного землекористування урбанізованих територій. Для наочного
відображення результатів дослідження застосовані табличні, графічні та
картографічні методи.
Інформаційною базою дослідження слугували законодавчі й нормативні
акти Верховної Ради України, Укази і розпорядження Президента України,
Постанови Кабінету Міністрів України, законодавчі й нормативні документи
ЄС, офіційні дані Державної служби статистики України, Міністерства
захисту довкілля та природних ресурсів України, Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського господарства України, Державної служби
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України з питань геодезії, картографії та кадастру, звітності регіональних
управлінь Держгеокадастру, управлінь екології та природних ресурсів
обласних державних адміністрацій, наукова література, результати власних
досліджень автора.
Наукова

новизна отриманих

результатів полягає в розробці

теоретико-методологічних і науково-прикладних засад еколого-економічного
формування та розвитку рекреаційного землекористування урбанізованих
територій. Основні наукові результати, які характеризують новизну наукового
дослідження, полягають у наступному:
удосконалено:
 концептуальні засади підвищення ефективності рекреаційного
землекористування урбанізованих територій завдяки проведенню екологоекономічного

зонування

із

застосування

геоінформаційних

систем

і

технологій, що дає змогу оперативно розробляти науково обґрунтовані
рекомендації

щодо

використання

рекреаційних

ресурсів,

структури

землекористування, розміщення туристичної інфраструктури та супутніх
галузей економіки на різних територіальних рівнях;
 змістовне

наповнення

тематичної

геоінформаційної

системи

рекреаційної діяльності, яка являє собою програмно керований комплекс
картографічної реєстрації об‟єктів туристично-рекреаційної діяльності, що дає
змогу в інтерактивному режимі оцінювати й моделювати динаміку
рекреаційного використання території, трансформації природних ландшафтів,
а також впливу рекреаційної діяльності на землекористування;


структуру

еколого-економічного

механізму

управління

рекреаційним землекористуванням, яку, на відміну від традиційного уявлення,
систематизовано за рахунок деталізації складових процесів (аналітичного,
стратегічного, регуляторного, контрольного, інструментального) та яка
базується на обліку характеристик урбанізованої території, формування бази
про діяльність і екологічні проблеми території. Застосування зазначеного
механізму

передбачає

вдосконалення

методики

діагностики

еколого-
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економічного

стану

рекреаційного

землекористування

урбанізованої

території, конкретизації схем розробки управлінських заходів, програм
підтримки

рекреаційного

комплексу,

вдосконалення

форм

кооперації

діяльності і дій суб‟єктів господарювання та систем державного регулювання
відповідно до суспільних пріоритетів із забезпеченням екологічної безпеки
території;


науково-методичний

підхід

до

стратегічного

планування

збалансованого розвитку рекреаційного землекористування урбанізованих
територій, передбачивши, що такий повинен включати наступні етапи:
постановка завдання; визначення зацікавлених сторін; формування процесу
рекреаційного

землекористування;

планування

діяльності;

реалізація

відповідних програм і проектів; оцінка, моніторинг, контроль. Застосування
зазначеного підходу створює основу для удосконалення і розвитку
ефективного рекреаційного природокористування;
набули подальшого розвитку:


понятійний

апарат

дослідження

у

частині

трактування

комплексного категоріального поняття «рекреаційне землекористування
урбанізованих територій», яке відображає взаємозв‟язок у системі «людинадовкілля» та розглядається як процес використання земельних ресурсів у
межах конкретних земельних ділянок з визначеними в натурі (на місцевості)
межами, які призначені для рекреаційної діяльності та сконцентровані на
територіях, на які поширюється специфічний міський спосіб життя та
формуються нові форми і просторові структури розселення; крім того
конкретизовано зміст понять «землекористування», «урбанізована територія»,
«рекреаційна діяльність»;
 концептуальна модель збалансованого розвитку рекреаційного
землекористування як система взаємозалежностей обсягу інвестицій у
рекреаційне землекористування та отриманих благ від рекреаційної діяльності
за умови створення сприятливого екологічного середовища; врахування цих
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взаємозалежностей у практичній діяльності сприятиме підвищенню рівня
добробуту населення та рекреантів;
 методичний підхід до еколого-функціонального зонування, який
базується на групуванні міських ландшафтів у еколого-функціональні зони:
вразливу, середовищеформуючу, середовищестабілізуючу, антропогеннотехногенну, що слугує основою для розробки схем землеустрою, обмежень у
використанні земель, пропозицій зі збереження та охорони природних
ландшафтів, визначення частки забудованих і незабудованих територій та
обґрунтування загального навантаження на окремі земельні ділянки;
 обґрунтування змісту дефініції «еколого-економічне управління
рекреаційним землекористуванням урбанізованої території» як сукупності
заходів, що забезпечують мінімізацію екологічно недопустимого впливу
діяльності економічних суб‟єктів рекреаційного комплексу урбанізованої
території на землекористування і довкілля, з метою збереження, відновлення
та раціонального використання земель і природних рекреаційних ресурсів за
допомогою розробки і впровадження еколого-економічних методів та
інструментів у рамках спеціального механізму управління.
Практичне значення отриманих результатів полягає в можливості їх
використання органами виконавчої влади та місцевого самоврядування під час
регулювання земельних відносин на урбанізованих територіях та можуть бути
використані в діяльності відповідних суб‟єктів господарювання.
Результати дисертаційного дослідження апробовані у практичній
діяльності низки установ. Зокрема, ДП «Одеський науково-дослідний та
проектний інститут землеустрою» використовує напрацювання дисертанта
щодо застосування методів ландшафтного проектування в землеустрої
(довідка № 3640 від 28.08.2019 р.). Пропозиції щодо еколого-економічного
управління рекреаційним землекористуванням використано відділом у
Березівському районі Головного управління Держгеокадастру в Одеській
області (довідка № 1583 від 27.08.2019 р.). ТОВ «Науково-виробниче
підприємство «Високі технології» використовує рекомендації автора щодо
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підвищення ефективності рекреаційного землекористування урбанізованих
територій

шляхом

проведення

еколого-економічного

зонування

із

застосування геоінформаційних технологій (довідка № 123 від 12.08. 2019 р.).
Напрацювання автора щодо здійснення рекреаційної діяльності на території
регіональних ландшафтних парків використано у РЛП «Кременчуцькі плавні»
(довідка № 40 від 11.12. 2019 р.).
Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно
виконаною науковою працею, в якій відображається авторський підхід до
визначення

сутності

еколого-економічного

регулювання

рекреаційного

землекористування урбанізованих територій та засад його здійснення. З
опублікованих у співавторстві наукових праць використано лише ті ідеї та
положення, що є результатом власних досліджень здобувача.
Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати
дослідження доповідались і були схвалені на міжнародних та всеукраїнських
науково-практичних

конференціях,

зокрема:

«Геодезія,

землеустрій,

геоінформатика в Південному регіоні: сучасний стан та перспективи
розвитку» (Одеса, 2019 р.); «Topical issues of the development of modern
science» (Болгарія, Софія, 2020 р.); «Актуальні проблеми сучасного бізнесу:
обліково-фінансовий

та

управлінський

аспекти»

(Дубляни,

2020

р.);

«Національні і світові тенденції розвитку обліку, оподаткування та контролю»
(Одеса, 2020 р.); «Modern approaches to the introduction of science into practice»
(США,

Сан-Франциско,

2020р.);

76-ій

науково-технічній

конференції

професорсько-викладацького складу ОДАБА (Одеса, 2020 р.).
Публікації. Результати дисертаційного дослідження опубліковано у 13
працях загальним обсягом 6,85 авт. арк., з них сім статей у наукових фахових
виданнях України, які входять до міжнародних наукометричних баз даних, 6
публікацій у збірниках матеріалів науково-практичних конференцій.
Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота складається з
анотації, вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та
додатків. Загальний обсяг роботи становить 218 сторінок комп‟ютерного
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тексту, з яких основного тексту – 178 сторінок. Робота містить 21 рисунок,
21 таблицю

та

184 найменування.

4

додатки.

Список

використаних

джерел

налічує
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ
РЕКРЕАЦІЙНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ УРБАНІЗОВАНИХ
ТЕРИТОРІЙ НА ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІЙ ОСНОВІ
1.1.

Сутнісні аспекти та особливості рекреаційної діяльності

Трансформаційні процеси, що нині відбуваються в економіці країни
сприяють розвитку рекреаційної сфери, як однієї з пріоритетних галузей для
розвитку як окремого регіону так і країни в цілому. Розвиток рекреації
науковцями розглядається також в якості однієї з умов стабілізації економіки
і, навіть, як самостійний, перспективний напрям для економіки країни в
цілому та її окремих територіальних утворень. Індустрія туризму останніми
роками набула ознак стійкості і зростання основних показників їх внеску в
соціально-економічний розвиток країн. Питаннями розвитку туристичної
галузі займаються як уряди окремих країн (діють спеціальні міністерства
туризму), так і Міжнародні організації, включаючи Організацію Об‟єднаних
Націй, Всесвітню туристичну організацію (ЮНВТО/UNWTO), Організацію
економічного співробітництва і розвитку, Всесвітню раду з подорожей і
туризму (WTTC), Всесвітню асоціацію з питань дозвілля і відпочинку
(WLRA) «Global Consumer Study».
Практично всі регіони країни включили розвиток сфер туризму і
рекреації як пріоритетних галузей в концепції і програми перспективного
розвитку. Рекреаційний комплекс володіє грандіозним внутрішнім запасом,
вносить вагомий внесок у забезпечення фінансової і соціальної стабільності та
вважається одним із основних високоприбуткових секторів економіки, який
найбільш динамічно розвивається та впливає на суспільне, культурне і
екологічне середовище та довкілля. Значення для населення рекреації, як
базового елемента у відтворювальному процесі людського фактору, витікає із
трактування цього поняття. Рекреація (фр. rеcrеation, пол. rekreacja –
відпочинок, лат. recreatio – відновлення сил) – це відновлення чи відтворення
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фізичних і духовних сил, витрачених людиною в процесі життєдіяльності;
рекреація включає різноманітні види діяльності у вільний час, спрямовані на
відновлення сил і задоволення широкого кола особистих і соціальних потреб
та запитів [154, с. 379]. Н. Ф. Реймерс доповнює, що відновлення здоров'я та
працездатності має проходити шляхом відпочинку поза житлом, тобто
шляхом участі в організованому або неорганізованому туристичному поході,
або проведення відпускного періоду в спеціалізованих закладах відпочинку
(санаторіях, будинках відпочинку, тощо). У той же час І. І. Дедю розглядає
рекреацію як синонім відпочинку, відновлення, оздоровлення [42, с. 15].
Наукові дослідження підтверджують, що у вітчизняній і зарубіжній
літературі немає єдиної думки з приводу тлумачення дефініції «рекреація».
Так, в науковій літературі термін рекреація з‟явився в США наприкінці 90-х
років ХІХ ст., як результат введення нормованого робочого часу, двох
вихідних, літніх відпусток. Тому під рекреацією розумілось відновлення,
оздоровлення і простір, де здійснюються дані види діяльності. Спеціалісти
Центру досліджень політики національного туризму США підходять до
визначення поняття «рекреація» з позицій діяльності і використання вільного
часу, підкреслюючи важливість його наявності та використання [29, с. 95]. В
англомовній науковій літературі [175, 179] під рекреацією часто розуміється
діяльність, яка здійснюється під час дозвілля. Д. Грей, С. Гребен визначають
поняття рекреація як «емоційний стан індивіда, що виникає під впливом
почуття благополуччя і внутрішнього задоволення», а Г. Бернард ототожнює
рекреацію з грою, появою інстинкту імітації, що породжує творчий акт [109,
с. 114].
У

радянській

географічній

літературі

поняття

рекреації

часто

трактувалось як частина вільного часу, пов'язаного з відновленням сил
людини на спеціалізованих територіях, частіше за межами основного місця
проживання. Мироненко Н. С., Твердохлебов І. Т. [94] під рекреацією
розуміють сукупність відносин і явищ, що виникають в процесі використання
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вільного часу для оздоровчої, пізнавальної, спортивної та культурнорозважальної діяльності на спеціалізованих територіях.
Зорін І. В., Квартальнов В. А. приводять визначення рекреації, як:
розширене відтворення фізичних, інтелектуальних і емоційних сил людини;
будь-яка гра, розвага, тощо, які використовуються для відновлення фізичних і
розумових сил; найбільш швидко розвинений сегмент індустрії дозвілля,
пов'язаний з участю населення в активному відпочинку на відкритому повітрі,
що припадає переважно на уїк-енд; перебудова організму і людських
популяцій, які забезпечують можливість активної діяльності при різних
умовах,

характеру

і

змін

навколишнього

середовища;

цивілізований

відпочинок, який забезпечувався б різними видами профілактики захворювань
в стаціонарних умовах, екскурсійно-туристичними заходами, а також у
процесі занять фізичними вправами [62, с. 58-59].
Отже, під рекреацією, в спрощеному викладі, розуміється відпочинок і
туризм. Таким чином, у науковій літературі склалося уявлення, що рекреація і
туризм поняття близькі, в більшості публікацій тотожні, але якщо бути
точним, рекреація включає в себе туризм, екскурсії і відпочинок без
переміщення зі звичайного середовища існування. Тому туризм найважливіша
складова

частина

рекреації.

Усі

терміни,

що

включають

поняття

«рекреаційний», орієнтовані переважно на питання, пов'язані з туризмом або з
відпочинком взагалі. У той же час туризм передбачає переміщення в просторі
не лише з рекреаційними, а й з діловими, релігійними та іншими цілями, в
цьому сенсі вже рекреація є окремим випадком туризму. Надалі під час
дослідженням питань, пов'язаних з рекреаційним природокористуванням та
землекористуванням, туризм буде розглядатися в тому обсязі, в якому його
поле перекривається полем рекреації, тобто під туризмом у вузькому сенсі
будемо розуміти переміщення з рекреаційними цілями і діяльність, пов'язану з
його організацією в просторі.
Ніколаєнко Д. В., Ніколаєнко Т. В. [99, с. 56] рекреацію (відпочинок)
визначають як будь-яку діяльність або бездіяльність, спрямовану на
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відновлення сил людини, яка може здійснюватися як на території постійного
проживання людини, так і за її межами. Отже, поняття рекреації визначає
сутність рекреаційної діяльності, тобто діяльності, спрямованої на реалізацію
рекреаційних потреб, відновлення і розвиток фізичних і духовних сил людини
і характеризується цінністю не лише результатів, а й самого процесу.
Рекреаційна діяльність – це і одна з обов'язкових сфер освоєння, пізнання
людиною навколишнього світу, самого себе, яка виступає в якості сфери
дотику, взаємообміну загальнолюдського і національного, міської і сільської
культури та природи. Рекреаційна діяльність визначається як діяльність
людини у вільний час, що здійснюється з метою відновлення фізичних сил, а
також для всебічного розвитку [151]. Туристично-рекреаційна діяльність - це
діяльність юридичних осіб, індивідуальних підприємців з будівництва,
реконструкції,

експлуатації

об'єктів

туристичної

індустрії,

об'єктів,

призначених для санаторно-курортного лікування, медичної реабілітації та
відпочинку громадян.
Ґрунтуючись на аналізі теоретичних підходів визначено сутність
поняття «рекреаційна діяльність». Остання трактується як процес, що
здійснюється на спеціалізованих територіях з наявними рекреаційними
ресурсами,

результатом

якого

є

задоволення

рекреаційних

потреб,

відновлення і розвиток фізичних, психічних і духовних сил рекреанта.
Характеризується порівняно з іншими напрямками діяльності людини,
значною різноманітністю поведінки людей і самоцінністю процесу. Необхідно
підкреслити, що задоволення рекреаційних потреб людини відбувається не в
результаті, а в процесі її рекреаційної діяльності.
У той же час рекреаційна діяльність передбачає планування, організацію
та облаштування рекреації в просторі, якою займаються не самі рекреанти, а
фахівці

в

галузі

туризму

та

рекреації.

Масовість,

необхідність

капіталовкладень, використання значних територій і трудових ресурсів
перетворює організацію рекреаційної діяльності в одну з провідних галузей
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господарства, яка приносить дохід. У цьому аспекті рекреаційна діяльність є
різновидом соціально-економічної діяльності.
У вітчизняній науці існує ряд класифікацій рекреаційної діяльності: за
територіальним охопленням, характером організованості, розміщенням в
просторі, організацією в часі, згідно до мети, тощо. Так, за територіальним
охопленням виділяють внутрішньоміську (внутрішньоселищну), місцеву
(приміську), регіональну, національну, міжнародну рекреаційну діяльність. За
характером

організованості

–

неорганізовану,

самоорганізовану

і

організовану, а також індивідуальну, групову та масову рекреаційну
діяльність. За розміщенням в просторі розрізняють стаціонарну (площинну,
лінійну і точкову) і рухливу рекреаційну діяльність. Зростання рухливості
(автотуризм) посилює лінійно-вузловий принцип територіальної організації
рекреації. За організацією в часі виділяють постійну, міжсезонну і сезонну
рекреаційну діяльність. Згідно до мети – лікувально-курортну, оздоровчоспортивну, пізнавальну, розважальну рекреаційну діяльність [64, с. 25].
За видами економічної діяльності О. О.Бейдик виділяє курортнолікувальний,

курортно-розважальний,

релігійний,

діловий,

навчально-

освітній, пізнавальний, спортивний, шоп-туризм (торговельний), військовий,
екологічний, родинний в т.ч. ностальгійний туризм [14]. О. Г. Топчієв,
систематизуючи

види

рекреаційної

діяльності,

виділяє

сфери:

1)

організованого відпочинку (курортно-лікувальний, курортно-оздоровчий,
спортивно-оздоровчий),

2)

неорганізованого

відпочинку,

3)

туризму

(пізнавальний, історико-етнографічний, історико-культурний, ландшафтноекологічний,

спортивний,

родинно-гостьовий,

торговельний,

діловий,

науковий, громадсько-політичний, розважальний, релігійний) [154, с. 441].
Можна продовжити ряд класифікаційних характеристик рекреаційної
діяльності, доповнивши його класифікаціями за віковими групами рекреантів,
за природними умовами місць організації рекреації, тощо. На цей час
розмежувати види рекреаційної діяльності досить складно, оскільки така
діяльність поступово приймає всеохоплюючий і комплексний характер.
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Просторова рекреація з предмету розкоші стає потребою для більшості
населення високорозвинених країн, що визначає розвиток потужної індустрії
відпочинку. Нині рекреаційна діяльність – це вид діяльності, який найбільш
динамічно розвивається та знаходиться в прямому зв'язку як із зростанням
доходів населення, збільшенням частки вільного часу, так і необхідністю
задоволення

рекреаційних

потреб

людей

та

різким

збільшенням

різноманітності рекреаційних занять.
Для проведення будь-якої діяльності, в тому числі рекреаційної,
необхідним є наявність визначених ресурсів, оскільки рекреаційна діяльність
має чітко виражену ресурсну орієнтацію. Особливості функціонування та
розвитку туристично-рекреаційної діяльності значною мірою визначаються
якісними та кількісними параметрами наявного ресурсного потенціалу, що
пояснюється чіткою ресурсною спрямованістю і орієнтованістю. У той же час
ресурсний потенціал в кожному регіоні різноманітний із-за розходжень у
складі, кількісних і якісних характеристиках даних ресурсів, методів їх оцінки
з точки зору рекреаційної та екологічної місткості, гранично допустимих
навантажень на довкілля, що породжують наукову проблему щодо
необхідності вияву і формування ресурсного потенціалу туристичних
територій. Тож, основною умовою функціонування туристично-рекреаційного
комплексу території є її ресурси. Від характеру, складу туристичнорекреаційних ресурсів, їх цінності, кількості і доступності залежить
можливість віднесення туристично-рекреаційної галузі до числа пріоритетних,
або другорядних. Отже, туристичні і рекреаційні ресурси є важливою
складовою туристично-рекреаційного потенціалу та основою рекреаційної
(туристично-рекреаційної) діяльності.
Рекреаційні ресурси – це явища природи, природні, природноантропогенні та антропогенні об'єкти, а також об'єкти господарської
діяльності, які характеризуються унікальністю, оригінальністю, екзотичністю,
естетичною привабливістю, доступністю, цілюще-оздоровчою та соціальнокультурною значущістю для рекреаційної діяльності і використовуються для
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організації різних форм і видів відпочинку. Рекреаційні ресурси включають в
себе сукупність компонентів природних комплексів і об'єктів історикокультурної

спадщини,

пряме

безпосереднє

використання

яких

має

благотворний вплив на людину, сприяє підтримці і відновленню її фізичного і
духовного здоров'я. Туристичні ресурси – це сукупність природних і штучно
створених людиною об'єктів, цінних з точки зору рекреації для використання
в оздоровчих, туристичних, спортивних і пізнавальних цілях [22, с. 25].
Методологічна сутність поняття «рекреаційні ресурси» розкривається у
визначенні, даному Л. А. Багровою, Н. В. Багровим, В. С. Преображенським
(1977), до рекреаційних ресурсів належать природні, природно-технічні та
соціально-економічні геосистеми і їх елементи, які можуть бути використані
при існуючих технічних та матеріальних можливостях для організації
рекреаційного господарства [12, с. 10]. Рекреаційні ресурси впливають на
територіальну організацію рекреаційної діяльності, формування рекреаційних
районів і центрів, на їх спеціалізацію та економічну ефективність. У наступні
три десятиліття економістами, географами, вченими інших спеціальностей
постійно уточнювався зміст цього поняття.
Так, за визначенням А. В. Гідбута і А. Г. Мезенцева, рекреаційні
ресурси – це об'єкти та явища природи і культури, які можуть бути
використані для рекреаційної діяльності людини при певних соціальних,
економічних і технічних умовах [35, с.24]. Т. В. Ніколаєнко трактує
рекреаційні ресурси як компоненти природного середовища і феномени
соціокультурного характеру, які, завдяки певним властивостям, можуть бути
використані для організації рекреаційної діяльності [101]. На думку
І. В. Зоріна та В. А. Квартальнова, рекреаційні ресурси – це частина
туристичних ресурсів, які представляють собою природні та антропогенні
геосистеми, тіла та явища природи, артефакти, які володіють комфортними
властивостями і споживчою вартістю для рекреаційної діяльності і можуть
бути використані для організації відпочинку та оздоровлення певного
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контингенту людей у фіксований час з допомогою існуючих технологій та
наявних матеріальних можливостей [62].
У науковій літературі зустрічається і таке визначення, де рекреаційні
ресурси трактують як сукупність компонентів природних комплексів і об'єктів
історико-культурної спадщини, що формують гармонію цілісності ландшафту,
пряме або опосередковане споживання яких сприятливо діє, сприяє підтримці
і відновленню фізичного та духовного здоров'я людини. Інтерпретація деяких
підходів до трактування дефініції «рекреаційні ресурси» наведені в додатку А.
Аналізуючи

викладені

підходи

вбачаємо

дати

визначення

поняття

рекреаційних ресурсів, як об'єктів і сил природи, об'єктів культурноісторичної спадщини, а також результати людської діяльності, які виступають
як провідні системоутворюючі чинники розвитку різних видів та форм
рекреаційної діяльності.
На рис. 1.1 в авторській розробці подано класифікацію туристичнорекреаційних

ресурсів

за

видами

туристично-рекреаційної

діяльності.

Рекреаційні ресурси умовно можна поділити на дві групи: 1) природні –
пр.иродні об'єкти і комплекси, цінні з точки зору рекреації; 2) соціальнокультурні (інфраструктурні) – штучно створені об'єкти для рекреаційних
цілей.

Природні

туристично-рекреаційні

ресурси

класифікують:

за

належністю до певних компонентів природного середовища (кліматичні,
водні,

лісові

тощо);

за

функціональним

призначенням

(оздоровчі,

пізнавальні); за вичерпністю (вичерпні: об'єкти полювання, риболовлі і
невичерпні: сонце, морська вода); за відновлюванням (відновлювальні:
рослини, тварини і невідновлювальні: лікувальні грязі, пам'ятки культури).
Соціально-культурні рекреаційні ресурси включають: культурно-історичні
об'єкти (пам'ятники і пам'ятні місця, музеї, архітектурні ансамблі); культурноісторичні явища (етнографічні, релігійні). Види туристично-рекреаційної
діяльності (рис.1.1.): природоохоронна, лікувально-курортна, оздоровчоспортивна, культурно-пізнавальна.
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Рис. 1.1. Класифікація туристично-рекреаційних ресурсів за видами діяльності
Джерело: сформовано автором.
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Отже, особливостями поняття «рекреаційні ресурси» є: різнорідність
складу рекреаційних ресурсів; якісна і кількісна вичерпність, відновлюваність,
термін виробництва; наявність системного ефекту при їх експлуатації;
лімітованість будь-яким із природних факторів, параметри якого прийняті
дискомфортними. Незважаючи на свою соціально і економічно значущу роль
туристично-рекреаційна діяльність видозмінює довкілля, тому з метою
зниження шкоди навколишньому середовищу необхідно здійснювати екологоекономічне та нормативно-правове регулювання рекреаційної діяльності.
Туристично-рекреаційний потенціал території чи акваторії визначає
особливості формування видів рекреаційної діяльності в тому чи іншому
регіоні. У сучасній науковій літературі утвердилось положення проте, що
раціональне і ефективне використання наявних туристично-рекреаційних
ресурсів у регіоні спроможне підвищити конкурентоспроможність регіону за
рахунок збільшення надходжень від надання туристично-рекреаційних послуг
для споживачів та забезпечення умов для розширеного відтворення
ресурсного капіталу. Тож, туристично-рекреаційна діяльність основана на
цільовому і раціональному використанні туристично-рекреаційних ресурсів,
які є об‟єктами інтересу зі сторони туристів та рекреантів і спроможні
задовольняти потреби людей, що виникають під час відпочинку, відновлення
сил, подорожей. Там, де немає таких ресурсів, туризму також не може бути.
Для того, щоб туризм почав розвиватись необхідна наявність у визначеній
сукупності туристично-рекреаційних ресурсів. Кожен регіон на основі
наявних

туристично-рекреаційних

ресурсів

формує

свій

туристично-

рекреаційний потенціал, який сприяє підвищенню привабливості територій, а
туристичні регіони робить перспективними.
Тому існує необхідність уточнення категоріального апарату в контексті
трактування поняття «туристично-рекреаційний потенціал». Тож «потенціал»
(англ. potential) – це можливості, наявні сили, запаси, засоби, що можуть бути
використані. Багатогранність поняття «потенціал» пояснюється різноманіттям
об'єктів, до яких воно застосовується. Основне, що об'єднує різні потенціали,
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полягає в тому, що практично всі вони містять певну сукупність можливостей,
спроможностей в тій сфері, в якій застосовується те чи інше визначення.
Варто відзначити, що в більшості визначень вказується, що вся сукупність
наявних можливостей спрямована на досягнення певних цілей. Таким чином,
в своєму дослідженні під потенціалом ми будемо розуміти сукупність
можливостей і спроможностей, засобів, ресурсів і резервів для здійснення
будь-якої діяльності або досягнення певного результату [172, с. 94].
Закон Украъни «Про туризм» визначає, що туризм – це тимчасовий
виїзд особи з місця проживання в оздоровчих, пізнавальних, професійноділових чи інших цілях без здійснення оплачуваної діяльності в місці, куди
особа від'їжджає [126]. Під туристичним потенціалом В. Глеван розуміє
сукупність можливостей, якими наділяє природно-соціальне середовище
туристичну діяльність [177]. Дж. Крипендорф дає більш широке визначення
даної економічної категорії, визначаючи її також як певну можливість, але
наділяє цією можливістю не середовище, а територію, створювати кінцевий
туристичний продукт (комплекс матеріальних і нематеріальних елементів,
щоб забезпечувати задоволення потреб і вигоду туристам, як споживачам) і
розвивати його економічно вигідним [178]. На наш погляд, таке трактування
найбільш близьке до поняття туристичного потенціалу, в якому закладена не
тільки можливість здійснювати туристичну діяльність на певній території, а й
визначає передумови для її здійснення, а також певний досвід, здатний
приносити результат, як економічний, так і соціальний.
Визначення рекреаційного потенціалу демонструють І. В. Зорін та
В. А. Квартальнов, визначаючи його не абстрактною категорією, а певним
відношенням між фактичною і гранично можливою чисельністю туристів,
яких здатна прийняти територія на основі наявності рекреаційних ресурсів
[62]. На наш погляд, таке твердження не зовсім вірне. Потенціал не може бути
«відношенням», хоча його вивчення дозволяє оцінити гранично можливу
кількість туристів.
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Т. В. Ніколаєнко визначає рекреаційний потенціал за змістом близький
до поняття туристичного, як сукупність природних, культурних і соціальних
передумов для здійснення рекреаційної діяльності на певній території [100,
с.121]. На нашу думку, подібний підхід до змісту поняття рекреаційного
потенціалу, максимально наближеному до сутності туристичного є найбільш
доцільним. А. С. Кусков та Ю. А. Джаладян розглядають рекреаційний
потенціал території як всю сукупність природних, культурно-історичних і
соціально-економічних передумов для організації рекреаційної діяльності на
певній території; здатність природної території надавати людині позитивний
фізичний,

психічний

і

соціально-психологічний

вплив,

пов'язаний

з

відпочинком [76]. В. С. Преображенський під рекреаційним потенціалом
розуміє систему природних і суспільних об'єктів, їх властивостей і відносин,
які використовуються або можуть бути використані для цілей оздоровлення
або відновлення, поповнення, розширення або накопичення духовних і
фізичних сил людини у вільний від основного виду діяльності час [151, с. 5].
І. М. Яковенко трактує рекреаційний потенціал як здатність природного
простору сприяти відпочинку і відновлення здоров'я людей, як сукупність
природних і антропогенних чинників, необхідних для рекреаційного
використання [174, с. 26]. О. І. Шаблій та З. О. Касянчук

визначають

рекреаційний потенціал як систему природних і суспільних об‟єктів, їх
властивостей і відносин, які можуть бути використані або використовуються з
метою оздоровлення або відновлення (рекреації), поповнення, розширення чи
накопичення духовних і фізичних сил людини у вільний від основного виду
діяльності час [170, с.42]. Аналіз наведених інтерпретацій свідчить про те, що
сучасний стан вивченості питання рекреаційного потенціалу в науці
характеризується відсутністю сталого понятійного апарату, що в свою чергу
призводить до неоднозначного розуміння його сутності. Так, одні автори під
поняттям «рекреаційний потенціал» мають на увазі: «... передумови», інші
«... об'єкти», треті «... чинники», «... здатність», «... ресурси» «... система».

34

Застосування

поняття

«туристично-рекреаційний»

є

найбільш

досконалим оскільки дозволяє об'єднати і рекреаційну діяльність, метою якої
є задоволення потреб у відпочинку, і туризм, який включає в себе, крім
задоволення потреб у відпочинку, ще й професійно-ділові цілі. Туристичнорекреаційний потенціал є сукупністю органічно взаємопов'язаних природних і
матеріальних засобів, які в процесі взаємодії здатні виробляти продукт. Будьяке збільшення кожного ресурсу веде до зростання туристично-рекреаційного
потенціалу.

Використання

туристично-рекреаційних

ресурсів,

тобто

природних, лікувально-оздоровчих, культурно-історичних, розважальних
об'єктів, які можуть бути використані для організації туристично-рекреаційної
діяльності, здатне підвищити потенціал регіону за рахунок припливу
грошових коштів від туристичних, оздоровчих і рекреаційних послуг для
зовнішніх і внутрішніх споживачів, відновлення і забезпечення умов для
ефективного функціонування капіталу.
На основі аналізу наукових джерел, можна виділити два підходи до
визначення туристично-рекреаційного потенціалу: ресурсний і природний.
Представники ресурсного підходу, зокрема А. В. Дроздов [50], під
туристично-рекреаційним потенціалом розуміють сукупність пов'язаних з
певним об'єктом (територією) природних і рукотворних об'єктів і явищ, а
також умов, можливостей і засобів, придатних для формування туристичного
продукту

та

здійснення

відповідних

турів,

екскурсій,

програм.

Т. В. Ніколаєнко [101] серед важливих чинників такого потенціалу виділяє
існування інтересу до подібних ресурсів не тільки у місцевих жителів, але і
осіб, які проживають на інших територіях. Представники природного підходу,
під туристично-рекреаційним потенціалом розуміють не стільки наявність
ресурсів,

які

можуть

бути

передумовами

формування

туристично-

рекреаційної місцевості, скільки можливість їх ефективного використання.
Оцінюючи різні підходи, на нашу думку, туристично-рекреаційний
потенціал – це сукупність можливостей, спроможностей, засобів, ресурсів, як
природних, так і антропогенних, матеріальних, що формують туристично-
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рекреаційний інтерес у споживачів та використовуються чи можуть бути
використані для забезпечення туристично-рекреаційної діяльності з метою
задоволення потреб споживачів у рекреації і відпочинку, а також здатні
приносити економічну вигоду суб'єктам туристично-рекреаційної діяльності
без шкоди для довкілля регіону.
В

контексті

організації

рекреаційної

діяльності, як

зазначають

Бережна І. В. [17], Киф‟як В. Ф. [69], Любіцева О. О. [86], Ступень Н. М.
[148], Черчик Л. М. [167, 168], Фоменко Н. В. [163], Яковенко І. М. [174],
рекреаційні території були і залишаються її центрами, просторовим опорним
базисом. Бейдик О. О. визначає рекреаційні території (акваторії) як ділянки
суші (водного простору), які призначені для здійснення рекреаційної
діяльності та відпочинку рекреантів [15].
Згідно з [122] рекреаційна територія розглядається як складова
земельного фонду, що використовується в туризмі, лікуванні та відпочинку;
система взаємопов'язаних природних, природно-соціальних і соціальних
компонентів, функціонування яких покликано забезпечувати рекреаційний
попит населення. У найбільш широкому трактуванні під рекреаційними
територіями розуміються райони або зони, спеціально для цього підготовлені і
обслуговуються кваліфікованим персоналом, що використовуються для
масового відпочинку населення. Основною вимогою до рекреаційної території
найчастіше виступає наявність сприятливого поєднання клімату і водних
об‟єктів, рельєфу і рослинності, культурно-історичних або унікальних
пам'яток [34].
Також варто відзначити, що рекреаційні території часто поєднують різні
рекреаційні об'єкти, розташовані компактно або розрізнено і виконують
декілька рекреаційних функцій. Петров В. В. рекреаційними територіями
(зонами) називає природні або окультурені ділянки земельного або водного
простору, призначені для організованого або масового відпочинку і туризму
населення. До складу таких зон він включає ділянки міської території (сади,
парки, сквери, спортивні комплекси), приміські та зелені зони, лісопарки,
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національні, природні парки, ботанічні, зоологічні сади, дендрологічні парки,
туристичні маршрути, території будинків і баз відпочинку, в окремих
випадках - певні ділянки природних заповідників і заказників, відведені для
відвідування населенням [115]. Серед географічних досліджень рекреаційних
територій слід зазначити концентрацію дослідницького інтересу в сфері
природної складової і процесів природокористування. Так, Баришнікова О. Н.
та

Медведєва А. І. акцентують, що під рекреаційними територіями

трактуються найчастіше природно-територіальні комплекси, організовані для
відпочинку людей, при цьому основним принципом створення подібних
територій

важливе

місце

займає

принцип

природно-господарської

адаптивності [13]. На думку А. Г. Бобкової, природні рекреаційні території –
це території, придатні для організації відпочинку населення, відновлення
життєвих сил і енергії людини, визнані такими в порядку, встановленому
законодавством, регулярне використання яких можливе при здійсненні
рекреаційної діяльності. До них автор відносить: рекреаційні, курортні,
лікувально-оздоровчі зони незалежно від їх місця розташування; землі
оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення; ділянки
земель природоохоронного призначення, що мають режим рекреаційного
використання; окремі ділянки земель лісового, водного фонду, придатні для
рекреаційного використання; окремі ділянки земель населених пунктів, що
мають рекреаційне призначення (парки: культури і відпочинку, районні,
спортивні, дитячі, історичні, меморіальні та інші), сквери, бульвари,
набережні, лісопарки, лугопарки, гідропарки, сади житлових районів і ін.);
інші території, придатні для використання з метою рекреації [20]. На думку
Г. А. Потаєва, рекреаційні території повинні розглядатися як складова частина
єдиної системи охоронних природних територій, що включають: особливо
охоронні природні території - заповідники, заказники, пам'ятки природи,
коридори міграції диких тварин, захисні території (водоохоронні, дорожні,
грунто- й вітрозахисні насадження, зони санітарної охорони та ін.); території,
на яких поєднані природоохоронні та рекреаційні функції – національні парки,
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зелені зони міст; рекреаційні території – курорти, зони тривалого і
короткочасного відпочинку, туристичні центри і траси [119].
Серед комплексних наукових підходів, які аналізують розвиток
рекреаційних територій, переважає підхід, що поєднує туристичні та
рекреаційні

властивості

територіальних

систем,

при

цьому

останні

розглядаються як можливості для здійснення лікувальних та оздоровчих
функцій. У найбільш загальному вигляді під рекреаційною розглядається
територія, яка володіє туристично-рекреаційним потенціалом [61]. Більш
детально підходять до цього питання В. А. Мінаєв, М. П. Сичов, А. О. Фадєєв,
які виділяють поняття «туристично-рекреаційні території», розуміючи під
ними зони розміщення курортів, зони відпочинку, національні парки та інші
місця знаходження рекреаційних ресурсів, звертаючи увагу на комплексність
природних і антропогенних явищ та процесів, які відбуваються в даних зонах
[93]. І. І. Пиріжник і В. М. Зайцев розглядають рекреаційні території як землі,
які

виступають

в

якості

рекреаційних

угідь,

зайняті

туристичними

комплексами, інфраструктурними підприємствами і комунікаціями, пов'язані з
їх обслуговуванням, які володіють ресурсним потенціалом, але чітко не
визначають їх склад [117].
У правовому полі окремо виділене поняття «рекреаційні території»
відсутнє, як і комплексний підхід до його змісту та структури. Так, в
Земельному кодексі України рекреаційні території розглядаються як землі
рекреаційного
«Визначення

призначення.
земель

Чинний

рекреаційного

Земельний

кодекс

призначення»,

тобто

України
до

дає

земель

рекреаційного призначення належать землі, які використовуються для
організації відпочинку населення, туризму та проведення спортивних заходів.
Стаття 51 ЗКУ встановлює «Склад земель рекреаційного призначення». Так,
до земель рекреаційного призначення належать земельні ділянки зелених зон і
зелених насаджень міст та інших населених пунктів, навчально-туристських
та екологічних

стежок, маркованих

трас, земельні ділянки, зайняті

територіями будинків відпочинку, пансіонатів, об'єктів фізичної культури і
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спорту, туристичних баз, кемпінгів, яхт-клубів, стаціонарних і наметових
туристично-оздоровчих таборів, будинків рибалок і мисливців, дитячих
туристичних станцій, дитячих та спортивних таборів, інших аналогічних
об'єктів, а також земельні ділянки, надані для дачного будівництва і
спорудження інших об'єктів стаціонарної рекреації [58]. Тож, визначення
земель рекреаційного призначення, наведене у статті 50 Земельного Кодексу,
є недосконалим, оскільки використовуватись для організації відпочинку
населення, туризму і проведення спортивних заходів можуть землі будь-якої
категорії, що не означає їхню належність до земель рекреаційного
призначення. Так, дачні та садові ділянки можуть розміщуватись на землях
сільськогосподарського призначення, тому логічно їх вважати рекреаційними
землями, у складі земель житлової та громадської забудови наявні місця
відпочинку (парки, сквери, міські ліси, стадіони, спортивні майданчики тощо).
На землях промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони також
повністю можливе і допустиме існування рекреаційних територій, оскільки
характерне існування низки об‟єктів, які забезпечують передбачене трудовим
законодавством режими праці і відпочинку співробітників. На землях
транспорту розміщуються придорожні готелі, кемпінги та інші місця для
відпочинку [65, с. 61]. Землі лісогосподарського призначення також можуть
використовуватися для рекреаційних потреб; стаття 39 Лісового кодексу
України передбачає таку категорію лісів, як рекреаційно-оздоровчі ліси, що
виконують переважно рекреаційні, санітарні, гігієнічні та оздоровчі функції, а
стаття 74 цього Кодексу регулює використання лісів для рекреаційних потреб;
частина четверта статті 59 Земельного кодексу України і стаття 64 Водного
кодексу України передбачають використання земель водного фонду для
рекреації тощо.
На забезпечення рекреаційних функцій звернено увагу і в Кодексі
України про надра [70], Законах України «Про рослинний світ» [124] та «Про
тваринний світ» [125], а також у інших законодавчих актах. Відповідно до ст.
15 Закону «Про рослинний світ», використання природних рослинних
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ресурсів з рекреаційною й оздоровчою метою здійснюється у порядку
загального користування, а ст. 16 Закону «Про тваринний світ» гарантує
громадянам право на безоплатне загальне використання об‟єктів тваринного
світу для задоволення життєво необхідних потреб, зокрема, для рекреаційного
використання. Таким чином, природні рекреаційні властивості і ресурси
містяться по суті в усіх природних об‟єктах, які у нерозривному взаємозв‟язку
із земельними, водними та іншими ресурсами утворюють певні природні
комплекси. У такому ключі рекреаційні території розглядаються нами не
просто як категорія земель, а швидше як якісна категорія, що відображає мету
віднесення конкретної місцевості (земельної ділянки, її частини) для
задоволення потреб населення у відпочинку. У зв‟язку з цим зазначаємо, що
рекреаційні території розміщуються практично на всіх категоріях земель,
передбачених Земельним Кодексом України. Так, стаття 19 Земельного кодексу
визначає дев‟ять категорій земель за основним цільовим призначенням: землі
сільськогосподарського призначення; землі житлової та громадської забудови;
землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення; землі
оздоровчого призначення; землі рекреаційного призначення; землі історикокультурного призначення; землі лісогосподарського призначення; землі
водного фонду; землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони
та іншого призначення [58]. Отже, рекреаційна діяльність у сфері
природокористування не може бути зосередженою на обмежених територіях,
а потребує значних територій із певними природно-рекреаційними ресурсами.
1.2.

Теоретичний

і

методичний

базис

функціонування

урбанізованих територій
Глобальні процеси розвитку суспільства призвели до посилення
урбанізації і темпи зростання міського населення стали істотно перевищувати
загальний приріст населення планети. У другій половині ХХ ст. щорічне
зростання чисельності населення міст складало 4%, а загальне зростання
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населення світу – 1,7% [180, с. 292]. Дійсно, процес урбанізації в сучасному
світі має стійку тенденцію до збільшення: якщо в 1950 році 30% населення
світу проживало в містах, то у 2014 році вже 54% стали їх жителями і, згідно з
прогнозами, до 2050 року населення світу сягатиме 10 млрд., із них дві
третини проживатиме в містах [44]. Слід зазначити, що схеми розширення
значних міст не збігаються з їх адміністративними межами, натомість
демонструють фактичну урбанізацію міських агломерацій і нині, міські
агломерації концентрують близько 75% світового споживання енергії і
продукують 80% викидів парникових газів у всьому світі. В цілому
урбанізацію на початку ХХІ ст. можна охарактеризувати як глобальний
соціально-економічний

процес,

який

супроводжується

глибокими

антропогенними змінами довкілля, заміною природних екосистем урбо- і
техносистемами.
Інтенсивне зростання міст у ХХ ст. та концентрація основної частки
населення на обмежених територіях породили комплекс проблем, в тому числі
і загальну проблему виживання людства. За даними ООН вся площа
урбанізованої території планети у 1980 році складала 4,69 млн.км², у 2010 році
– 8,95 млн.км², а за прогнозами до 2070 року, сягатиме 19 млн.км², або 12,8%
всієї і більше 20% життєпридатної території суші. У 2007 році вперше в історії
похитнулася світова рівновага між міським та сільським населенням, коли
більша частина населення світу проживає в містах, ніж за їх межами, а на
початку XXI століття міста забезпечували більше половини світового ВВП, і
таке економічне домінування продовжує стимулювати їх подальше зростання
[102].
Такі тенденції зростання урбанізованості територій сприяють впливу на
навколишнє середовище і посилюють навантаження на обмежені земельні
ресурси. Обмеженість земельних ресурсів сприяє обмеженості просторового і
територіального розвитку міст, тобто в умовах посилюючої антропогенної дії
на природне середовище значні міста стикаються з проблемою межі зростання
розвитку структурного, просторового, економічного, технічного характеру і як
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наслідок – дефіцитом придатних для будівництва земель, що призводить до
зростання вартості міських земель та їх інвестиційної привабливості. Крім
того, подальше розростання міст призведе і до скорочення деяких більш
продуктивних угідь та супроводжується рядом проблем, в першу чергу
екологічних, які пов‟язані із забрудненням довкілля, обмеженістю природних
ресурсів, зникнення цінних природних і рекреаційних комплексів, втратою
культурного та історичного надбання, підвищення соціальної напруги тощо.
Масштабність процесу урбанізації у світовому просторі з початку XIX
століття дозволяє стверджувати, що одна з глобальних закономірностей
сучасності - це розвиток світу в напрямку «виключно міського існування». У
той же час вельми важливо, що розвиток урбанізації з точки зору її
особливостей

та

конкретних

проявів

в

світовому

економічному

і

соціокультурному просторі відбувалося і відбувається неоднорідно та
нерівномірно.
Розвиток міст – це історичний процес підвищення ролі міського способу
життя в розвитку суспільства, що виражається в переважному зосередженні
населення, економіки, культури, інфраструктури в містах, з одного боку, а з
іншого - поширення стандартів міської культури і в цілому способу життя на
сільську місцевість. Це обумовлено глибокими структурними зрушеннями в
соціально-економічній сфері та пов'язано, зазвичай, з концентрацією
населення у великих промислових, культурних і адміністративних центрах.
Процес зростання міст зробив величезний вплив на розміщення населення,
його демографічну та соціально професійну структуру, стиль і рівень життя.
Виникнення

і

розвиток

міст

обумовлений

необхідністю

ефективної

концентрації різноманіття форм і видів діяльності, спілкування, посилення
взаємозв'язків між різними сторонами людської життєдіяльності.
Історія міста та міського життя, починаючи з найперших примітивних
поселень древніх городян і до нинішніх сучасних мегаміст, технополісів,
складних

систем

обчислюється

міських

п'ятьма-шістьма

агломерацій

і

тисячоліттями.

урбанізованих
Урбанізація

територій,
і

місто

з
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найдавніших часів стають невід'ємними складовими в динаміці історичного
процесу, вони в тій чи іншій мірі, в залежності від соціальної дійсності і
природного

середовища,

були

або

вирішальними,

або

другорядними

факторами в розвитку, перетворенні і перебудові нашого суспільства та
людського життя. Тут важливо зазначити, що суспільно-історичний процес, і
зокрема урбаністичний, прийнято розділяти на формації і цивілізації та навіть
на певні їх фази і етапи, в рамках яких відбувалося зародження, становлення,
розквіт і занепад типологічно різних міст. Це найдавніші, античні, феодальні,
колоніальні, капіталістичні, соціалістичні міста, міста країн, що розвиваються,
які є продуктом соціальної еволюції конкретних історичних епох. Для
визначення стадій історичного розвитку і суті еволюції урбаністичних
процесів всередині кожної стадії використовується глобально-історичний
підхід, при якому виділяються три історичних періоди: допромисловий
(традиційний),

індустріальний

(сучасний),

постіндустріальний

(постсучасний). Протягом цих історичних етапів виникали, розвивалися,
зникали або міняли колишній вигляд такі типи міст, як традиційний, сучасний,
постсучасний. Всім їм притаманні локально-регіональні особливості, що не
зводяться до однієї лише формаційно-стадійної або цивілізаційної специфіки
[169, с. 117]. Отже, історичні періоди принципово відрізнялися один від
одного «формами людського життя», співвідношенням сільського і міського
населення і типами міських поселень. Формування міст є закономірним
етапом еволюції поселень.
Важливим визначенням, яке розкриває сутність процесів урбанізації, є
поняття «місто». Варіативність змісту цього поняття визначається, в свою
чергу, не тільки диференціацією методологічних підходів, а й суперечливістю,
нерівномірністю історичного розвитку самих міст. Слово «місто» в
європейських мовах («city», «citta», «cite», «ciudad») походить від латинського
civitas – цивільний. Провівши огляд та аналізуючи наукову літературу
визначено, що існують різні підходи до трактування поняття «місто» залежно
від часу його появи. Так, визначення поняття «місто» істотно відрізняється в
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різних науках. Місто, як об'єкт вивчення, привертає увагу фахівців урбаністів,
екологів, географів, геологів, архітекторів, економістів, медиків та багатьох
інших де кожен знаходить своє поле для професійної діяльності. Загалом
можна виділити чотири основні методичні підходи до вивчення міста: 1) місто
як територіальна одиниця і екосистема; 2) місто як архітектурно-планувальна
система;

3)

місто

як

соціально-економічна

система;

4)

місто

як

культурологічний об'єкт. Наведемо кілька визначень поняття «місто» з різних
галузей знань.
Н. А. Рожков (1902р.) трактує термін «місто» – поселення, жителі якого
займаються або торгівлею, або обробною промисловістю, яке складає головне
і основне заняття, а не побічний промисел [137]. Тобто основною властивістю,
що відрізняє міські центри і сільські поселення, є особливість господарської
діяльності. М. Вебер (1922р.) місто розглядає як замкнуте поселення,
населений пункт, а не одне або кілька окремо розташованих будівель [184], в
той же час акцентує увагу на соціологічний і економічний підхід до
конструювання поняття «міста». Р. Мерфі (1972р.) визначає, що місто – це
територія з суцільною забудовою, яка включає юридичне місто і зовнішню
зону, яка примикає до нього. Зовнішня зона називається «реальним містом»,
«містом з цегли і цементу», «фізичним містом» або «географічним містом»
[91]. Г. Н. Озерова, В. В. Покшишевський (1981р.) переконані, що місто – це
великий

населений

пункт,

який

виконує

промислові,

організаційно-

господарські, управлінські, культурні та транспортні функції. Значна частина
населення міста зайнята поза сільським господарством [107]. К. Лінч (1982 р.)
зазначає, що подібно витвору архітектури, місто являє собою конструкцію в
просторі, але гігантського масштабу, щось таке, що можна сприйняти тільки за
тривалий час. У міста не буває остаточного результату, його структура
постійно змінюється. Мистецтво формування міст – особливе мистецтво [80].
Згідно з теорією «місто-екосистема» (1997р.), місто – перш за все територія,
частина земної поверхні, яка володіє відповідно даної фізико-географічної
області

кліматичними

і

ландшафтними

особливостями,

а

також
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характеризується певними геологічними і геоморфологічними умовами.
Міська

територія,

як

ніяка

інша,

відрізняється

високим

ступенем

господарського освоєння. Місто – природна екологічна ніша, а не штучна, це
антропоекологічна система [39].
Г. М. Лаппо (1997р.) висвітлює термін «місто», як особливе, ні з чим не
зрівняне

творіння

розуму

і

рук

людських.

Це

середовище

життя

всезростаючого числа людей і місце концентрації різних, все більш
різноманітніших видів діяльності. За містами закріпилася назва двигунів
прогресу, в них народжується і з них поширюється нове. Це творчі
лабораторії, духовні майстерні людства. Місто як форма розселення має безліч
незаперечних переваг, які, на жаль, поєднуються з найменшим числом
очевидних недоліків [79]. Ю. Г. Липец (1997р.) ототожнює місто як територію,
що відрізняється від навколишньої сільської місцевості високою щільністю
населення, компактністю забудови і складною архітектурно планувальною
структурою. Діяльність городян має корінну відмінність з сільським
господарством. Житель міста має специфічний соціопсихологічний стан, для
якого характерні численні «вторинні» (непостійні) контакти [81]. Згідно з
Ю. Г. Липцем, історично в поняття «місто» вкладалося: 1) порівняно чітка
демаркація місцерозташування за допомогою різного типу огорожі (стін) або
інших видів меж землекористування; 2) виконання ряду функцій, пов'язаних з
обороною, управлінням – світським і церковним, торгівлею, ремеслом,
просвітою; 3) набір певних цивільних прав жителів міста і форм
самоврядування, закріплених звичаями або законами [81].
В. В. Владимиров (1999р.), зазначає, що місто – складна система, яка
характеризується

різноманітними

внутрішніми

і

зовнішніми

зв'язками

природного, технічного, соціального походження. Місто можна представити у
вигляді динамічної взаємодії поєднання двох субсистем – природної та
антропогенної, які, в свою чергу, поділяються на ряд взаємодіючих підсистем:
природна – на геосистему, гідросистему, аеросистему і біосистему;
антропогенна – на підсистеми виробничу, містобудівну, інфраструктурну [31].
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Ю. Л. Пивоваров (2007р.) визначає сучасне місто – це форма вироблення і
створення ресурсів для розвитку. Поняття «місто» мінливе в часі, і в просторі
[63]. В. Л. Глазичев (2009р.) у поняття місто вкладає простір деякої
інтенсифікації людського співіснування. Визначає ознаки міста: наявність
вільного простору, який не зайнятий забудовою; наявність значного числа
людей, не зайнятих у виробництві; наявність міської спільноти [37, с. 85].
В. Т. Семенов, Н. Е. Штомпель (2009р.) трактують місто як соціальну
територіальну спільність, яка характеризується високою концентрацією
населення на порівняно невеликому просторі, зайнятого переважно поза
сферою сільського господарства. З моменту виникнення міст для них були
характерні: адміністративна, торгова, виробнича, транспортна, освітньокультурна, військова та інші функції. З середини ХХ ст. в містах зросла роль
невиробничої сфери [140].
Нині в світовій практиці до категорії міст прийнято відносити поселення
з чисельністю населення понад 12 тис. осіб і за умови, що більше 85% його
жителів зайнято несільськогосподарським виробництвом, місто виконує
промислові, організаційно-господарські, управлінські, культурні, транспортні
та інші функції, не пов'язані з аграрним сектором і його обслуговуванням. При
віднесенні населених пунктів до категорії міських – зазвичай фігурують три
критерії: а) чисельність населення; б) характер забудови; в) сфера зайнятості
населення.
Як загальновизнано вважають більшість фахівців, основним фактором,
що визначає тенденції соціально-просторового розвитку на Землі протягом
усього XX-го і початку XXI-го століть, є феномен урбанізації. Урбанізація (від
лат. urbanus – міський, urbs – місто) – це історичний процес підвищення ролі
міст, міського способу життя і міської культури в розвитку суспільства,
пов'язаний з просторовою концепцією діяльності в порівняно не численних
центрах і ареалах переважного соціально-економічного розвитку. З точки зору
Ю. Л.

Пивоварова,

урбанізація

ґрунтується

на

таких

процесах

як:

концентрація різноманітних специфічних міських видів життєдіяльності в
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містах та агломераціях; широке поширення міського способу життя далеко за
межі центрів міст і урбанізованих ареалів; розгортання великих міських
агломерацій; зростання та внутрішнє ускладнення систем урбанізованого
розселення [116, с. 121]. Урбанізація – соціально-економічний процес, який
полягає в зростанні міських поселень, концентрації населення в них, особливо
у великих містах, поширенні міського способу життя на всю мережу поселень
і є відображенням глибоко структурних зрушень в економіці та соціальному
житті, що відбуваються в сучасний період [2, с. 205] Урбанізація – конкретноісторичний етап розвитку суспільства, що характеризується інтенсивним
формуванням міст, як особливого типу поселень, з великою кількістю
населення, зосередженим на відносно невеликому просторі. Особливістю в
цьому випадку є історичний процес розвитку механізму міського устрою, який
характеризується зростанням міст, збільшенням частки міського населення і
розширеним відтворенням міського способу життя [84, с. 55]. Слушною є
думка Т. Б. Заставецького, який стверджує, що урбанізація ‒ це процес, який
виявляється не тільки в збільшенні частки міського населення та зростанні
ролі міст у розвитку регіону, але й впливу міст на спосіб життя людей, їхню
життєдіяльність, а також на існування всієї зони, прилеглої до міста [56, с. 41].
Погоджуємося з наведеним підходом, оскільки урбанізація впливає на спосіб,
якість і рівень життя людей та забезпечує зростання індустріальної
промисловості та сфери послуг, підвищує рівень культури, освіченості і
грамотності населення та збільшує відсоток населення, забезпеченого
інфраструктурою. В той же час А. Є. Буряченко зазначає, урбанізація – це
вельми складний процес, і його не можна трактувати лише як зростання міст і
збільшення чисельності міського населення. … дане явище треба розуміти як
новий етап розвитку суспільства, який характеризується концентрацією
економічного, демографічного та політичного потенціалу, котрий дає змогу
концентрувати

та

контролювати

значні

обсяги

фінансових

ресурсів,

створювати нові технології, нові види послуг, здійснювати інноваційну
діяльність [25].
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З точки зору сутнісного наповнення, урбанізація досить по-різному
сприймається в основних напрямах вітчизняної науки. Кожна з наукових
галузей акцентує увагу на тих рисах урбанізації, які переважно досліджує в
рамках свого предмету. Так, в екологічному сенсі урбанізація визначається як
«згусток форм, способів, принципів організації людиною довкілля, ареалів
навколишньої

території,

організовувати

його

здатності
відповідно

освоювати
з

неосвоєний

об'єктивними

простір,

предметними

закономірностями середовища» [8, с. 18]. З цього приводу є слушною думка
Д. М. Кузьменко, який урбанізацію розглядає як позитивну тенденцію
розвитку світу, як об‟єктивний процес, пов‟язаний із забезпеченням для все
більшої

кількості

жителів

планети

умов

для

більш

зручного,

комфортабельного, здорового життя, для більш повного розвитку здібностей.
Урбанізація супроводжується не тільки позитивними змінами в житті людей,
але й негативними, зокрема забрудненням навколишнього середовища,
перенаселенням території, збільшенням негативних суспільних явищ [74].
Що стосується відображення тенденцій розвитку урбанізаційних
процесів, то, відштовхуючись від динаміки співвідношення міського і
сільського населення, Дж. Джібс в середині 1960-х років першим виділив і
обґрунтував кілька стадій розвитку урбанізації. Перша стадія урбанізації,
відповідно до концепції Джібса, зароджується в рамках доіндустріального
господарського

устрою

і

традиційного

типу

відтворення

населення,

характеризується досить повільним зростанням міського населення на тлі
кількісного переважання сільських жителів. Друга стадія знаходить вияв у
епоху індустріалізації, коли сільське населення масово мігрує в міста і
населення останніх інтенсивно зростає. Третя стадія характеризується
завершенням демографічного переходу, в рамках якого міграційний відтік з
села призводить до зниження частки сільського населення. На четвертій стадії
відбувається досить повільне зростання міського населення, підвищується
комфортність міського життя, незначним чином зменшується сільське
населення. П'ята стадія урбанізації властива ситуації, коли соціальні
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відмінності між містом та селом зникають і всі переваги міського життя
з'являються в сільській місцевості, при цьому підвищується цінність
екологічного чинника у свідомості населення, що змушує міських жителів
думати про проживання за межами великих поселень. Запускається зворотний
процес,

при

якому

населення

міст

зменшується,

оскільки

активно

переміщається в приміські райони [176]. Необхідно відзначити, що теорія
Джібса не описує специфіку розвитку міських поселень різного розміру, а
також особливості міграції населення між ними. У цьому контексті виникла
теорія диференціальної урбанізації, в рамках якої процес урбанізації був
представлений як перехід від моноцентричної системи розселення з
домінуванням значного міста до поліцентричної системи на основі
безперервної міграції між містами різного ієрархічного рівня і населення.
Відповідно до цієї теорії, міські поселення різного розміру мають свої
тенденції циклічного розвитку, що призводить до падіння в певні періоди
кількості жителів, значущості великих міських поселень та прискоренню
тенденцій розвитку середніх і малих міст та навпаки.
За Л. Клаассеном, Г. Шимемі, Л. Ван ден Бергом, Р. Древетом, А. Россі
виділяються такі стадії урбанізації: перша стадія – власне урбанізація – процес
швидкого зростання чисельності міського населення, концентрації населення,
робочих місць, виробництва, сфери послуг у головному місті (метрополісі).
Друга стадія – субурбанізація – процес «якісного вдосконалення» урбанізації,
що зумовлює переселення міських жителів до менших поселень поряд з
метрополісом із кращими умовами життя (чистіше довкілля, менша щільність
населення, приватний будинок та ін.). Третя стадія – дезурбанізація – процес
переселення міських жителів до невеликих міст та сільських поселень.
Поступово там створюються нові робочі місця, розвивається власна сфера
послуг. Четверта стадія – реурбанізація – повернення населення передмість до
метрополіса внаслідок джентрифікації та ревіталізації індустріальних зон в
центральній частині міста, наближення місця проживання до місця роботи
[183].
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Прийнято також виділяти форми урбанізації: агломерація та мегаполіс.
Агломерація – компактне територіальне угрупування міських і сільських
поселень,

об'єднаних

різноманітними

в

складну

зв'язками

–

локальну

трудовими,

систему

виробничими,

інтенсивними
комунально-

господарськими, культурно-побутовими, рекреаційними, природоохоронними,
а також спільним використанням різноманітних ресурсів цього ареалу [116].
Є. Н. Перцик трактує, що міська агломерація – це система територіально
зближених і економічно взаємопов'язаних населених місць, об'єднаних
стійкими трудовими, культурно-побутовими та виробничими зв'язками,
загальною соціальною та технічною інфраструктурою; якісно нова форма
розселення, що виникла як наступник міста в його компактної (автономній,
точковій) формі [114, с. 32]. Під терміном «агломерація» зазвичай розуміють
скупчення декількох населених пунктів прилеглих територій, об'єднаних
господарськими та правовими зв'язками в складну багатокомпонентну систему
[59, с.29]. За кількістю і фактичною значимістю міст для конкретної
агломерації, останні можуть бути розділені на моноцентричні і поліцентричні.
Моноцентричні агломерації являють собою сукупність населених пунктів,
об'єднаних навколо одного ядра - економічного і культурного центру, який
часто

позначають

терміном

«метрополія».

Поліцентричні

агломерації

складаються з декількох приблизно рівних за своїм розвитком і значимістю
населених пунктів.
У такому руслі формування міських агломерацій стає ключовим
інструментом розвитку територій, забезпечує більш високу якість життя
населення, створює комфортне середовище для розвитку бізнесу і підвищує
конкурентоспроможність

країни

в

цілому.

Аналіз

світового

досвіду

підтверджує, що міські агломерації приходять на зміну місту як точковій
формі розселення: виробничі, трудові, культурні та науково-освітні зв‟язки
міських

агломерацій

забезпечують

досить

високий

рівень

розвитку

продуктивних сил і сприяють формуванню якісно нових умов розвитку
інноваційної економіки, а головне – більш високі темпи формування всіх
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видів капіталу, зосереджених в агломераціях [59]. Навколо найбільших міст
стрімко розвиваються цілі системи поселень, включаючи в орбіту безпосереднього впливу головних центрів економіки і культури країни все нові райони.
До того ж, більше як 50% населення планети проживає в агломераціях,
створюється понад 80% світового ВВП, і цей процес у майбутньому буде
динамічно розвиватись. Перспективи пріоритетного розвитку агломерацій як
просторової форми локалізації поселень визначаються тим, що, по-перше,
вони є ядром системи розселення в регіоні, її опорним каркасом; по-друге,
власне агломерації відіграють роль ареалів випереджувального економічного
зростання і територій з високим економічним потенціалом та можливостями
для

його

розвитку,

взаємодією

між

поселеннями,

що

обумовлює

синергетичний ефект, який впливатиме на забезпечення сталого розвитку.
Мегалополіси – найбільш високоурбанізовані просторові структури
полюсовидної конфігурації, що виникають шляхом зростання близько
розташованих найбільших міських агломерацій [116, с. 132.] Іншим підходом
до визначення поняття «мегаполіс» є розуміння його як поліцентричної
структури з виділенням окремих найбільш значних центрів. За термінологією
ООН «мегаполіси» (надвеликі або мегаміста) представляють собою міські
агломерації з чисельністю населення понад 10 мільйонів осіб. У 1970-ті роки в
ООН цей термін використовувався для позначення міських агломерацій з
населенням понад 8 мільйонів чоловік, а в 1990-ті роки поріг був збільшений
на 2 млн. За оцінками експертів ООН, в 1950 році в світі було всього два
мегаполіси: Нью-Йорк з населенням 12,3 млн. і Токіо – 11,3 млн.осіб.
Кількість мегаполісів збільшилось з 2 – у 1950 році до 16 – у 2000 році і 33 – у
2018 році, а їх населення становить приблизно 12% населення світу [182].
Рівень урбанізації, визначається в залежності від частки міського
населення, що дозволяє виділити високо урбанізовані, середньо урбанізовані і
слабко урбанізовані країни (табл.1.1). Отже, очевидно, що найбільш високий
рівень урбанізації спостерігається в країнах Північної Америки, Європи,
Латинської Америки і Австралії (71-75%), низький рівень – у Південній,
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Південно-Східній Азії, Африці (27-34%). У цілому в країнах, що розвиваються
темпи зростання міського населення в 4,5 рази перевищують темпи
розвинених країн, а найбільш високі значення характерні для країн Африки і
Східної Азії.
Таблиця 1.1.
Класифікація країн за рівнем урбанізації
Високо урбанізовані
країни
Частка міського
населення вище 50%
Великобританія,
Венесуела,
Кувейт, Швеція,
Австралія, Японія

Середньо урбанізовані
країни
Частка міського
населення 20-50%
Алжир, Болівія, Нігерія,
Індія, Заїр, Єгипет

Слабко урбанізовані
країни
Частка міського
населення нижче 20%
Чад, Ефіопія, Сомалі,
Нігер, Малі, Замбія

Джерело: сформовано на основі [45].

Таким чином, у загальноцивілізаційному сенсі, людство, за визнанням
численних фахівців, найінтенсивніший період урбанізації переживало в XX
столітті. Тільки за 40 років, з 1950 по 1990 роки населення міст світу
збільшилася в 3,6 рази, досягнувши майже половини жителів нашої планети
(47%). На рубежі міленіуму урбанізація, яка зберігає небачені темпи і
масштаби, призвела до так званої «міської революції» і повного домінування
«міської цивілізації». Так, тільки за 20 років з середини минулого століття
(1950-1970 рр.) чисельність городян в світі виросла майже на ту ж величину,
що і за всю попередню історію людства (83,4%). Причому за наступні 20 років
(1970-1990рр.) – це зростання відбулося ще на 68,7%, тобто на цілком зіставні
з попередніми показники. Всього ж тільки за 40 років XX століття (19501990 рр.) чисельність міського населення світу не тільки зросла майже в
3,1 рази, а й зберегла стійку тенденцію до подальшого зростання [36, с. 18].
У той же час, незважаючи на певні відмінності у трактуванні поняття
«урбанізація»,

доцільно

виокремити

особливості

сучасного

процесу

урбанізації. Сучасна урбанізація характеризується: 1) швидкими темпами
зростання міського населення; 2) розміщенням населення і господарства в
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основному у великих містах; 3) «розповзанням» міст, розширенням їх
територій, тобто переходом від компактного міста до міських агломерацій і
мегаполісів; 4) погіршенням екологічної ситуації в містах і промислових
центрах. Відштовхуючись від наведених вище визначень, можна зробити
висновок про основні риси урбанізаційних процесів: глобальність характеру;
глибинний взаємозв'язок із науково-технічним прогресом; переваги міського
способу життя.
Україна належить до країн з високим рівнем урбанізації. Згідно з
даними Державної служби статистики України [46], cтаном на 2019 рік міське
населення становило 69,41 %, а сільське ‒ 30,59 %. Для порівняння у 1990
році міське населення становило 67,83 %, а сільське населення ‒ 32,17 %. В
Європі частка міського населення вже перевищує 70%. За рівнем урбанізації
Україна займає 25 місце серед держав Європи.
Протягом двох останніх десятиріч чисельність населення України
суттєво скоротилась. У 1993 році налічувалось 52,2 млн мешканців, тоді як на
початок 2019 р. чисельність постійного населення України можна оцінити
приблизно в 44,339 млн. осіб. При аналізі демографічних даних України слід
розуміти, що вони не надійні, а реальна демографічна ситуація, швидше за
все, відрізняється. Більш обґрунтовану оцінку демографічного розвитку
України можна буде зробити лише після припинення воєнних дій, проведення
суцільного перепису населення та реконструкції демографічних даних за
міжпереписний період. Проте, враховуючи масову незареєстровану еміграцію
населення з району ведення воєнних дій, зокрема за межі України, а також
недооблік смертей в окремих районах Донецької та Луганської областей, це
число є перебільшеним [46, с. 22].
Фактично, «урбанізація» в країні триває попри стрімке зменшення
чисельності населення: протягом останніх двох десятиріч зменшувалось як
населення міських населених пунктів, так і сільської місцевості, водночас,
зменшення чисельності населення на селі відбувається швидше, внаслідок
чого триває повільне зростання рівня урбанізації. Стрімкий ріст урбанізованих
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поселень розпочався в Україні з 1990 р., а зниження темпів приросту міського
населення, особливо у малих містах та селищах міського типу, відбувалося на
фоні скорочення сільського населення, яке згодом мігрувало до міст, а також
зменшення відтоку населення з сільської місцевості до міст внаслідок
активної трудової міграції за кордон. Чисельність сільського населення в
Україні продовжує постійно зменшуватись, як і кількість сіл. Найбільш
урбанізованою частиною України є Схід та окремі центральні області, так
звані «райони першої промислової урбанізації», а найменш урбанізованими –
аграрно-індустріальні Західні та Південні області [160].
На тлі зростаючої динаміки рівня загальної урбанізації в Україні,
відчутно проявляється скорочення кількості міського населення у найбільших
містах України, окрім м. Києва, зокрема прискорена депопуляція в м. Дніпро,
яке втратило статус міста-мільйонника. Незначна позитивна динаміка
урбанізаційних процесів в Україні є наслідком не лише зростання абсолютної
чисельності мешканців існуючих міст, а переведенням до категорії міст низки
населених пунктів з інших категорій. До вищенаведених чинників урбанізації
у 2014 р. долучилися військово-політичні події, загострення економічної
ситуації та стрімка депопуляція населення. За таких умов, динаміка
урбанізаційних процесів дещо сповільнилася та набула нестабільних ознак
[46]. Мережа населених пунктів України на початок 2019 р. налічувала 29720
одиниць, у т.ч.: 461 місто, 883 селища міського типу та 28376 сільських
населених пунктів (табл. 1.2).
Таблиця 1.2.
Кількість адміністративно-територіальних одиниць
У т.ч.
Райони Міста,
Райони Селища
спеціального
всього
в
міського
статусу,
містах
типу
республіканського та
обласного
значення

490

461

187

108

883

Джерело: сформовано на основі [46].

Сільські
населені
пункти

Об‟єднані
територіальні
громади

28376

686
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Кількість міських населених пунктів залишилася стабільною, але
відбувся перерозподіл серед них по категоріях: місто Дніпро перейшло із
категорії міст-мільйонників до меншої категорії міст з чисельністю населення
від 500 тис. осіб до 1 мільйону. Також зменшилася кількість міст у категоріях
100-250 та 50-100 тис. осіб., крім того спостерігаються втрати чисельності
населення за групами населених пунктів за періоди 2010-2018 рр. (табл. 1.3).
Таблиця 1.3
Динаміка чисельності наявного населення міських поселень за
категоріями
Міста з а Дані на 1.01.2011
Кількість
Чисельчисельністю
міських
ність
населення

Менше
50
тис.
50-100 тис.
100-250 тис.
250-500 тис.
500-1000 тис.
Більше 1000
тис.
Всього

Дані на 1.01.2019*

Зміни

Кількість
міських
поселень

Чисельність
населення
(тис.
осіб)

Кількість
міських
поселень
(одиниць)

Чисельність
населення
(тис.
осіб)

поселень

населення
(тис.
осіб)

1254

10327,7

1263

9597,8

+9

-729,9

45
21
16
4
4

2999,7
3412,3
5306,5
3135,7
6259,7

41
18
14
5
3

2769,3
2984,5
4495,6
3999,4
5410,1

-4
-3
-2
+1
-1

-230,4
-427,8
-810,9
+863,7
-849,6

1344

31441,6

1344

29256,7

-

-2184,9

*враховуючи відсутність даних по АР Крим і м. Севастополю
Джерело: сформовано на основі [46].

Крім того, в Україні налічується 4 міських поселення, чисельність
населення у яких менша 100 осіб: смт. Миколаївка Широківського району
Дніпропетровської області (7 осіб), смт. Новомиколаївка Дружківської
міськради (84 особи) та Благодатне (36 осіб) Харцизької міськради Донецької
області, смт. Гірне Сорокинської міськради Луганської області (39 осіб). Крім
того, у містах Чорнобиль та Прип‟ять зовсім відсутнє населення. Серед
регіонів України найбільша кількість міст зосереджена у Донецькій (52),
Львівській (44), Луганській (37), Київській (27) областях. При цьому частка
міських поселень вказаних областей у загальній кількості міст України
становить: у Донецькій області – 11,3%; Львівській – 9,6%; Луганській – 8,1%;
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Київській – 5,9%. Найменша кількість міст знаходиться у Херсонській (9),
Волинській, Закарпатській, Рівненській, Чернівецькій областях (по 11 у
кожній) [46].
Серед європейських країн Україна характеризується відносно високою
щільністю населення. Цей показник в цілому по країні становить 70,5 осіб/км²
(без урахування чисельності населення АР Крим та м. Севастополя), у той час,
як в середньому по Європі він складає 68 осіб/км². Найвища щільність
населення має місце в промислово розвинутих (Донецька, Дніпропетровська)
та гірських (Львівська, Чернівецька, Івано-Франківська, Закарпатська)
районах областей. Слід зазначити, що визначальний вплив на розміщення
населення має рівень соціально-економічного розвитку регіонів, значною
мірою

зумовлений

природно-кліматичними

умовами

та

екологічною

ситуацією. Так, у щільно населених західних областях України – ІваноФранківській, Закарпатській, Чернівецькій щільність населення у гірських
районах значно відрізняється від показників по цих регіонах в цілому.
В Україні є 461 місто, більшість міст країни мають менш ніж 20000
жителів, а основна частина міського населення мешкає у містах із населенням
більше 100000 жителів. Фактично, близько 34% міського населення
зосереджено у восьми містах (Києві, Харкові, Одесі, Дніпрі, Донецьку,
Запоріжжі, Львові та Кривому Розі) [160, с. 125]. Однією з ключових
тенденцій урбанізаційних процесів в Україні є укрупнення міст, що спричиняє
розростання міських агломерацій. Крім того, якщо в загальному провести
розрахунок населення, що мешкає в функціональній приміській зоні цих
восьми міст, то вона склала б ще більшу частку міського населення України
(62%), оскільки кожне з зазначених міст є ядром великої міської агломерації.
Так, міські агломерації зосереджують у собі приріст міського населення та
одночасно є ареалами випереджуючого економічного зростання.
Нині, за оцінками фахівців, сформувалося 19 міських агломерацій.
Міські агломерації є найбільшою формою міського розселення в нашій країні,
які формуються, коли навколо великого міста або кількох близько
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розташованих міст виникають міста-супутники та численні міські поселення
[152]. До моноцентричних агломерацій належать, зокрема, Київська (5,2 млн.
осіб), Харківська (2,2 млн. осіб), Львівська (1,5 млн. осіб), Одеська (1,2 млн.
осіб), Запорізька (1,1 млн. осіб). Біцентричними є Дніпровсько-Кам‟янська
(2,4 млн. осіб), Донецько-Макіївська (2 млн. осіб), Ужгородсько-Мукачівська
(469 тис. осіб), Лисичансько-Сєверодонецька (360 тис. осіб), КалушДолинська (298 тис.осіб) та інші. Поліцентрична агломерація сформувалася на
Донбасі (рис.1.1.).

Рис.1.2. Міські агломерації України
Джерело: сформовано за даними [1, 160].

Міста з їх потужною соціально-економічною та інженерно-технічною
інфраструктурою вважаються одним із головних факторів деградації довкілля,
є джерелом 80% усіх викидів в атмосферу, однієї третини глобального обсягу
забруднень навколишнього природного середовища, щорічно виробляють до 3
млрд. т твердих відходів. При цьому забруднюючий вплив простежується і на
відстані 50 км від них. В результаті міста змінюють довкілля і формують
антропогенний ландшафт значних територій. Тому, високі темпи урбанізації
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зумовили розвиток низки соціально-економічних, культурних, демографічних
та екологічних протиріч в рамках сформованих індустріальних комплексів.
Отже, функціонування міст пов'язано як з довкіллям, так і з людською
діяльністю та орієнтоване на активне споживання природних ресурсів, на
основі використання яких забезпечується здійснення всієї виробничогосподарської діяльності на міській території. Додатковий негативний вплив
проявляється на повітряний басейн, земельні і водні ресурси, а також,
безпосередньо, на здоров'я людей. Таким чином, урбанізація знаходить свій
вияв у формуванні якісно нових за своїми властивостями систем природноантропогенного характеру, які характеризуються відсутністю стійкості,
оскільки їх системна цілісність порушена постійним антропогенним впливом,
що призводить до активних змін їх параметрів.
Крім того, в поняття «урбанізація» включаються і якісні зміни в житті
сучасного суспільства, які проявляються в його перетворенні у міське за
характером праці і способом життя населення. У цьому контексті слід
зазначити, що власне поняття «урбанізація» останнім часом помітно
трансформувалося: все в більшій мірі пов'язане не тільки і не стільки зі
збільшенням площі міських поселень, кількості проживаючого населення,
скільки з формуванням і все більш активним поширенням специфічного
способу життя, характерного для великих сучасних міст. При цьому,
урбанізація все більше стає інтегруючим фактором і структуроутворюючим
елементом в контексті формування нового економічного та соціокультурного
простору, який обумовлює розвиток глибоких соціальних і просторових
перетворень

в

рамках

постіндустріального

суспільства.

Поступово

розвиваються нові погляди на урбанізацію як на процес антропокультурний і
просторовий, особливості якого багато в чому визначаються територією його
прояви. Урбанізацію розглядають як об'єктивний процес, пов'язаний з
необхідністю забезпечення зростаючого населення умовами для більш
зручного, комфортного, здорового життя та всебічного розвитку.
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Таким

чином,

результати

опрацювання

теоретичних

підходів,

дослідження особливостей урбанізації та формування урбанізаційних процесів
дозволили автору запропонувати сутність трактування дефініції «урбанізована
територія», що розглядає останню як частину простору, утвореної в результаті
його трансформації, та в межах якого зосереджені й територіально
сконцентровані
урбанізованої

форми
території

життєдіяльності
є

результатом

суспільства.

Формування

інтенсифікації

соціального,

економічного, екологічного розвитку, поширення міського способу життя,
утворення нових форм і просторових структур розселення. Розвиток
урбанізованих територій сприяє процесу істотного підвищення ролі міст у
суспільному житті, характеризується концентрацією все більшої частки
населення в окремих центрах, інтенсифікацією і різноманітністю форм
освоєння територіального простору, модернізацією умов життєдіяльності,
трансформацією соціокультурного середовища та формуванням нових
концептів способу життя населення.
Вищезазначене

відображає

важливість

і

складність

процесів

функціонування урбанізованих територій, які знаходять новий прояв при
переході від індустріального до постіндустріального типу суспільного
розвитку та проявляються не лише в збільшенні кількісних параметрів
абсолютної чисельності і питомої ваги міського населення, а й у формуванні
принципово нової соціо-еколого-економічної системи, що активно впливає на
навколишнє середовище і сприяє формуванню якісно нового способу життя
населення.
Отже,

функціонування

і

розвиток

урбанізованих

територій

є

результатом перетворень економічного і соціального простору, сприяє
формуванню середовища для підвищення рівня інноваційності економіки та
розвитку людського капіталу.
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1.3.

Еколого-економічні імперативи формування рекреаційного

землекористування урбанізованих територій
У сучасному соціально-економічному розвитку суспільства земельним
ресурсам завжди відводиться ключова роль. Так, земельні ресурси є базисом
економічної діяльності, територіальним ресурсом, основою господарської
діяльності та формування капіталу [66, с. 79]. Варто зупинитись на
розрахунках вчених Інституту економіки природокористування та сталого
розвитку, щодо вартості природної (в тому числі земельної) складової
національного багатства країни. Так, за їх розрахунками, станом на 2014 рік
вартість природного багатства України становила 1,06 трильйони гривен.
Водний капітал становить 6,4 % від загальної вартості (67,9 млрд. грн.);
земельний 44,7% (473,9 млрд. грн); лісовий – 7,9% (84,6 млрд. грн);
мінеральний – 24,8% (263 млрд. грн.). Екосистемна складова природного
багатства дорівнює 16,2% (170,6 мільярда гривень). У зв‟язку з інфляцією та
девальвацією гривні, загальна вартість природного багатства зараз оцінюється
орієнтовно 3,7 трильйони гривень [19]. Відповідно земельна складова
національного багатства складає орієнтовно 1,65 трильйони гривень. У той же
час, згідно з дослідженнями природно-ресурсного потенціалу України
В. П. Руденка встановлено, що структуру вітчизняного природно-ресурсного
потенціалу формують земельні (44,4 %), мінеральні (28,3) водні (13,1), лісові
(4,2), а також фауністичні й природно-рекреаційні ресурси (близько 10,0 %)
[138]. Отже, зіставлення цієї структури та отриманих даних виявило як пряму
кореляцію, так і помітний збіг, особливо питомої ваги земельних ресурсів у
структурі природно-ресурсного потенціалу та природного багатства.
Сформована

нині

вітчизняна

система

землекористування

характеризується низкою еколого-економічних проблем: наявний дисбаланс
між потенціалом земельних ресурсів, станом їх використання, а також
необхідністю їх залучення в господарський обіг. Концептуальні засади
сталого

(збалансованого) розвитку ставлять за пріоритетне

завдання
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збереження та охорону навколишнього природного середовища. Земельні
ресурси є одним із компонентів довкілля, антропогенний пресинг на які,
особливо в останні роки, інтенсивно зростає. Так, освоєність земельних
ресурсів збільшується, і тому актуальним питанням залишається уникнення
дисбалансу в системі «людина-довкілля» та створення сприятливих умов для
їх

збалансованого

навантаження

використання.

на

довкілля,

Тому,

порушення

збільшення
екосистемної

антропогенного
регуляції

та

самовідтворення, надзвичайно високий рівень використання компонентів
природно-ресурсного

потенціалу,

зниження

стійкості

агроландшафтів,

необхідність раціонального використання і охорони земель спонукає до
дослідження

питань,

що

стосуються

функціонування

сучасного

землекористування в контексті сталого розвитку як окремого регіону так і
країни в цілому [66].
У такому ключі використання, розподіл, перерозподіл земельних
ресурсів урбанізованих територій відрізняється значною специфікою, оскільки
землекористування є багатофункціональним. Тут стикаються земельномайнові

інтереси

різних

галузей

економіки,

безпосередньо

міського

господарства, окремих власників землі, землевласників, землекористувачів,
орендарів земельних ділянок. На території міста діють одночасно регламенти
використання земель різного функціоналу при переважанні містобудівних
обмежень. Практика використання земельних ресурсів великого міста,
динаміка землекористування викликають активний інтерес громадськості: на
будь-які радикальні зміни в сфері землекористування відбувається реакція
міського населення. В умовах урбанізованих територій необхідний баланс між
потребою населення в комфортних умовах проживання і життєдіяльності та
збереженням природних ресурсів. Тому в сучасних умовах актуальності
набуває високий рівень природоохоронної, екологічної регламентації всіх
процесів господарської і рекреаційної діяльності на урбанізованих землях. У
свою чергу, створення на урбанізованих територіях ефективної системи
рекреаційного землекористування може забезпечити комплексне вирішення
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екологічних, економічних і соціальних проблем, тісно взаємопов‟язаних між
собою [65, с. 59].
Власне,

саме

«землекористування»

наповнення
є

досить

суті

категоріального

несформованим

і

поняття

неоднозначним.

Конкретизації його сутності та особливостям планування землекористування
присвячені праці таких вітчизняних науковців як Д. І. Бабміндра [10],
І. К. Бистряков [18], В. М. Будзяк [24], О. Д. Гнаткович [38], В. В. Горлачук
[150], Д. С. Добряк [43], О. С. Дорош [47], А. Г. Мартин [88], Р. М. Ступень
[149], А. М. Третяк [155], В. М. Третяк [157], М. А. Хвесик [164],
Г. В. Черевко [166] та багатьох інших. Загалом його розглядають як систему
господарського та іншого використання землі, що склалась у країні під дією
об'єктивних чинників або запроваджена державою. Мета землекористування –
отримання найвищої користі, найвищого ефекту від землі за дотримання
вимог її збереження й поліпшення [53]. А. М. Третяк стверджує, що
землекористування – це процес використання людиною (суспільством)
інтегрального потенціалу території, який включає всі ресурси на відповідній
ділянці геопростору, є складовою частиною суспільно-територіального
комплексу регіонального рівня і веде до ускладнення його структури, що
знаходить своє проявлення у процесі регулювання земельних відносин [155].
В. М. Другак під землекористуванням розуміє систему користування
землею, регламентовану законодавством для різних категорій земель,
власників землі та землекористувачів. Термін «землекористування» означає
земельний масив, територію, що перебуває у власності чи користуванні.
Землекористування – це: 1) користування землею в установленому законом
порядку (земельна ділянка); 2) частина єдиного земельного фонду, що надана
державою або набута у власність чи оренду окремим користувачем для
господарської або іншої мети, обмежена на місцевості; 3) об‟єкт права, об‟єкт
економічних, екологічних, містобудівних, сільськогосподарських та інших
земельних відносин, на який землекористувачу виданий документ, що
посвідчує право на землю з визначеними межами, площею, складом угідь,
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майнових об‟єктів та за необхідністю з геодезичними координатами межових
знаків, що визначені в натурі [51]. Підходи до визначення дефініції «земельна
ділянка» наведені в додатку Б.
О. В. Краснолуцький зазначає, що землекористування – це процес
використання земельних ресурсів для різних потреб – розміщення населених
пунктів,

різних

комунікацій,

промислових

об‟єктів,

виробництва

сільськогосподарської продукції, видобутку корисних копалин, рекреаційних
цілей тощо, який здійснюється на основі нормативно-правових актів [73].
Слушною є думка О. О. Кучер, що землекористування – це довготерміновий
процес використання землі людиною для одержання продукції або вигоди, а
також структура людських взаємовідносин щодо власності на землю, що
визначається сукупністю культурних, історичних, інституціональних та інших
чинників

щодо

використання

[78].

Ми

дотримуємося

думки,

що

землекористування це складна багатофакторна система, яка відображає
взаємозв‟язок в системі «людина ↔ довкілля». Землекористування - це процес
використання земельних ресурсів та особлива сфера господарської діяльності,
яка пов‟язана з землею, включає облік і оцінку земель, визначення ефективних
форм земельної власності, управління розвитком земельних відносин і
використанням земель для економічної діяльності. В контексті реалізації
концепції

сталого

(збалансованого)

розвитку

землекористування

урбанізованих територій повинне бути раціональним.
Так, під раціональним землекористуванням зазвичай в літературі
розуміється «таке використання земель, при якому поряд з виробництвом
економічно доцільної якості продукції буде зберігатися екологічна рівновага
всіх природних факторів» [27], або «таке використання земель, при якому
забезпечується

належне,

тобто

відповідно

до

вимог

законодавства

використання земель, здійснюється компактна забудова, що не викликає
погіршення стану інших природних об'єктів, забезпечується цільове і
своєчасне

використання

земель,

відповідає

природно-кліматичним

і

географічним властивостями конкретних земельних ділянок. Раціональне
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землекористування також означає ефективне використання земельних
ділянок, під яким розуміється отримання максимальної економічної користі з
одиниці площі» [110].
Отже, у наведених вище визначеннях раціоналізація землекористування,
як і природокористування в цілому, має два аспекти: екологічний та
економічний.

Економічний

аспект

досягається

за

рахунок

розподілу

земельних ресурсів урбанізованих територій між різними конкуруючими
варіантами землекористування з метою отримання максимальної економічної
віддачі від використання кожної земельної ділянки. Екологічний ефект від
землекористування спрямований на збереження екологічної рівноваги всіх
природних об'єктів і поліпшення екологічної ситуації урбанізованих
територій.

Таким

чином,

під

раціональним

землекористуванням

урбанізованих територій ми розуміємо таке використання земель, яке, з
одного боку, націлене на отримання максимального економічного ефекту від
розподілу і використання земельних ділянок між різними конкуруючими
варіантами землекористування, а з іншого боку, спрямоване на збереження
екологічної рівноваги всіх природних об'єктів та поліпшення екологічної
ситуації урбанізованих територій. В цілому раціоналізація землекористування
спрямована на підвищення ефективності використання земельних ресурсів
урбанізованих територій.
Дослідження показують, що міське господарство - це складний і
багатогранний механізм. Багатоцільовий характер міського господарства
визначає необхідність організації раціонального використання міських земель
для різних функціональних цілей. Так, на урбанізованих територіях
виділяються територіальні зони різного цільового призначення: житлові,
суспільно-ділові, виробничі, інженерної і транспортної інфраструктури,
рекреаційні, сільськогосподарського використання, спеціального призначення,
військових об'єктів тощо. Незважаючи на цю багатофункціональність,
основним призначенням міських земель слід визнати забезпечення потреби в
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земельних ресурсах для забудови, функціонування, розвитку міського
господарства та життєдіяльності населення.
У той же час, стрімкий розвиток урбанізації потребує посиленої уваги
до питань рекреаційного землекористування, як складової частини рекреаційного природокористування. Існують різні визначення поняття «рекреаційне
природокористування». На наш погляд, найбільш вірним є наступне:
«рекреаційне природокористування - один із видів природокористування,
форма і способи використання природних ресурсів і умов з метою рекреації.
Включає в першу чергу вплив на людину навколишнього природного
середовища, а також вплив людини на середовище» [77, с. 52].
Найбільш

пріоритетним

постає

питання

щодо

використання

урбанізованих територій з рекреаційною метою. Так, урбанізовані ландшафти
відрізняються практично повністю зміненим природним середовищем, але
при цьому потреби у відпочинку, відновленні сил людини необхідно щоденно,
а виїзди за місто з метою відпочинку часто доволі проблематичні. Слід також
зазначити, що крім традиційних елементів рекреаційного облаштування
території міста в цей час активно розвивається креативна і адаптивна
рекреація. Дані види рекреації можуть заповнити дефіцит традиційних
рекреаційних територій (зон). Питання нестачі місць для рекреації виникає
через переущільнення міської забудови, ведення «точкового» будівництва на
території існуючих мікрорайонів, а також із-за низького фінансування заходів
щодо обладнання нових рекреаційних зон, реконструкції та відновлення
існуючих.

Міське

середовище

являє

собою

комплекс

різнопланових

функціональних зон. У сучасному місті на зміну старим формаціям
традиційних рекреаційних зон відпочинку приходять нові поняття, одним із
яких є «креативне рекреаційне середовище». Креативність в плануванні
рекреаційної зони може включати в себе найрізноманітніші види організації
життєвого

простору

міста.

Позитивний

вплив

креативної

рекреації

виражається в наступному: розвиток особистого креативного потенціалу
окремої людини; участь споживача рекреаційного продукту в його створенні,
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групове спілкування; мобільність у виборі місць організації і видів
рекреаційного відпочинку; можливість розширення напрямків рекреаційного
відпочинку в залежності від потреб населення.
Ще

одним

сучасним

видом

облаштування

рекреаційних

зон

урбанізованих територій є адаптивна рекреація. Адаптивна рекреація
створюється на основі постійних, сезонних або короткострокових елементів.
Деякі риси адаптивної рекреації багато в чому повторюються в креативному
підході. Однак в адаптивної рекреації є свої особливості: сезонна організація
спеціальних тематичних рекреаційних зон (наприклад, льодових містечок і
ковзанок, літніх таборів, майданчиків для спортивно-розважальних заходів);
тематична прикраса міста, створення інсталяцій, тематичних зон тощо;
використання при адаптації суспільно-ділових просторів на території міста
елементів гри. Такий підхід сприяє реалізації оздоровчої, комунікативної,
спортивної і розважальної функцій рекреаційних зон.
Одним з найбільш рекреаційно-забезпечених мегаполісів вважається
Нью-Йорк. За оцінками фахівців 97% жителів міста необхідно лише 10 хвилин
пройти пішки від власного будинку до найближчого парку чи саду. Такий
показник для міста, який налічує 8 млн. жителів, вважається одним з
найкращих у світі. Незважаючи на щільну високоповерхову забудову і високу
щільність населення в місті створені умови для підтримки і постійного
відтворення рекреаційної забезпеченості території.
Рекреаційне землекористування урбанізованих територій являє собою
складну територіально-розподілену багатокомпонентну систему. Основне
завдання рекреаційних територій - це забезпечення відновлення сил і здоров'я
населення

з

використанням

природно-кліматичних,

ландшафтно-

композиційних і інженерно-технічних особливостей території. В контексті
наведених міркувань існує потреба у визначенні і доповненні понять, що
стосуються

рекреаційного

землекористування.

Слід

зазначити,

що

рекреаційне землекористування представляє собою доволі складну систему,
яка відображає собою багатогранність видів рекреаційної діяльності та
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зумовлена властивостями землі як унікального і важливого природного
ресурсу,

що

виконує

різні

функції.

Головною

умовою

організації

рекреаційних територій є наявність на земельній ділянці природних
рекреаційних властивостей і придатність цієї земельної ділянки для
організації певних видів рекреаційної діяльності. Загалом, під рекреаційним
землекористуванням слід розуміти порядок, умови і форми використання
земель для отримання рекреаційного ефекту.
Сутність поняття рекреаційного землекористування за визначенням
А. М. Третяка та Г. В. Гребенник полягає в тому, що рекреаційне
землекористування – це частина земної поверхні з визначеними межами у
натурі (на місцевості), яку використовують на різних правах власності та
користування як об‟єкт земельних, екологічних, рекреаційних, містобудівних
та інших відносин для рекреаційної діяльності [156, с. 92]. Рекреаційне
землекористування – це частина земної поверхні з визначеними межами в
натурі (на місцевості), на якій розміщені компоненти природного середовища
та феномени соціокультурного характеру, що можуть бути використані як
ресурси для організації рекреаційної діяльності з використання природнорекреаційного потенціалу території [118]. Головною умовою його виникнення
є існування відповідних природних рекреаційних властивостей і їх
придатність для організації певного напряму рекреаційної діяльності на
території земельної ділянки.
За

характером

використання

природних

ресурсів

рекреаційне

землекористування розподілено на чотири головні підтипи використання:
рекреаційно-лікувальний (земельні ділянки, зайняті територіями будинків
відпочинку,

пансіонатів

з

лікування

мінеральними

водами

тощо);

рекреаційно-оздоровчий (зелені зони і зелені насадження міст та інших
населених пунктів, стаціонарні і наметові туристично-оздоровчі табори,
купально-пляжні

місцевості,

земельні

ділянки,

надані

для

дачного

будівництва тощо); рекреаційно-спортивний (земельні ділянки гірськолижних
та інших туристичних баз, кемпінгів, об‟єктів фізичної культури і спорту, яхт-
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клубів, будинків рибалок і мисливців, дитячих туристичних станцій, дитячих
та спортивних таборів, інших аналогічних об‟єктів тощо); рекреаційнопізнавальний (земельні ділянки навчально-туристських та екологічних стежок,
маркованих трас тощо) [156].
Ми

дотримуємось

думки,

що

рекреаційне

землекористування

урбанізованих територій – це складне комплексне категоріальне поняття, яке
відображає взаємозв'язок у системі «людина-довкілля». Розуміння нами
сутності дефініції полягає в тому, що рекреаційне землекористування
урбанізованих територій – це процес використання земельних ресурсів у
межах конкретних земельних ділянок з визначеними в натурі (на місцевості)
межами, які призначені для рекреаційної діяльності та сконцентровані на
територіях на які поширюється специфічний міський спосіб життя та
формуються нові форми і просторові структури розселення.
У такому ключі формування системи рекреаційного землекористування,
а отже і успішний розвиток туризму та рекреації повинні спиратися на
систему рекреаційних територій або зон. Урбанізовані території, які
концентрують значний рекреаційний потенціал, потребують розробки науково
обґрунтованих планів-проектів розвитку рекреаційних зон, які повинні
ґрунтуватись на картографуванні, функціональному зонуванні і ландшафтному
плануванні територій для рекреаційної діяльності.
Слід констатувати, що пропорційно інтенсивному зростанню сучасних
міст та урбанізованих територій зростає ступінь деградації їх природних
ресурсів, що призводить до порушення екологічної стійкості урбанізованих
території, як природно-антропогенної системи, і скорочення територій,
придатних для рекреаційного використання. Збереження і збільшення
природних компонентів міського ландшафту, забезпечення високого рівня
рекреаційного обслуговування визначають якість життя міського населення.
Урбанізовані території мають значний природно-рекреаційний потенціал, є
носієм історичних типів міських ландшафтів і можуть розглядатися як основа
для ідентифікації середовища сучасного міста. Однак ці території схильні до
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інтенсивного техногенного впливу і характеризуються високим ступенем
деградації. Крім того, в останні десятиліття спостерігається посилення
експансії міста на ландшафти, що супроводжується їх нераціональним
використанням, деградацією зелених насаджень і різким скороченням
територій, придатних для рекреаційного використання.
Зважаючи нині на непросту еколого-економічну ситуацію, а також
загрози, пов‟язані з глобальною зміною клімату та погіршенням стану
довкілля, останніми роками посіли перші позиції серед ризиків світового
розвитку. У такому ключі, швидкий економічний розвиток людського
суспільства без урахування екологічних чинників призвів до виникнення
глобальних екологічних проблем. Усунення виниклих протиріч можливо лише
при переході суспільства до нової концепції розвитку, до сталого розвитку,
основу якого складає знаходження раціонального співвідношення між
економікою, соціальною сферою та екологією. Так, питання сталого розвитку
почали обговорювати на Стокгольмській конференції з навколишнього
середовища в 1972 р., а у 1983 р. термін «сталий розвиток» був
запропонований Міжнародною комісією з навколишнього середовища і
розвитку (МКНСР), створеної за рішенням Генеральної Асамблеї ООН.
МКНСР у 1987 була видана доповідь «Наше спільне майбутнє», в якій були
сформульовані основні положення концепції сталого розвитку. Ця доповідь і
на даний момент є основним документом з питань сталого розвитку. Згідно з
визначенням МКНСР, сталий розвиток це такий «розвиток, який задовольняє
потреби нинішніх поколінь, але не ставить під загрозу здатність майбутніх
поколінь задовольняти свої власні потреби».
Друга Всесвітня Конференція ООН з навколишнього середовища і
розвитку (Ріо-де-Жанейро, 1992) висуває основні принципи сталого розвитку.
На Саміті прийнята концепція сталого розвитку, узгоджений «Порядок денний
на XXI століття», що представляє собою генеральний план політики XXI ст.,
який складається з сорока розділів, а також була прийнята «Декларація Ріо».
Крім того, були підписані Рамкова конвенція з питань клімату та Конвенція
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про біологічне різноманіття. Таким чином, усвідомлена в попередні
десятиліття

необхідність

захисту

глобального

клімату

і

біологічного

різноманіття була визнана першочерговим завданням міжнародної політики з
охорони навколишнього середовища.
Розбудова принципів сталого розвитку продовжується на всесвітніх
самітах у 2002 році (Йоганнесбург, ПАР), де було прийнято два документи:
Йоганнесбурзька декларація зі сталого розвитку і План виконання рішень
Порядку денного на XXI століття, а також на конференції у 2012 (Ріо-деЖанейро, Бразилія), або Конференції Ріо + 20 у підсумковому документі
«Майбутнє, якого ми прагнемо» [134]. Саміт зі сталого розвитку у 2015 році
(Нью-Йорк, США) став ключовим в реалізації цілей Розвитку Тисячоліття.
Слід зазначити, що питання сталого розвитку країн, територій, міст є
ключовою стратегією формування сучасного світогляду і їй приділяється
значна увага світовою спільнотою. Так, Генеральна Асамблея ООН у 2015
році прийняла резолюцію A/RES/70/1 «Перетворення нашого світу: Порядок
денний у сфері сталого розвитку до 2030 року», яка відображає ключові
напрями формування нової економіки, орієнтованої не лише на економічне
зростання, але і забезпечення соціального благополуччя людини та
скорочення ризиків для довкілля. Модель сталого розвитку передбачає також
концептуальні

підходи

до

функціонування

економічної

спільноти

в

урбанізованому просторі. Підсумковим документом Саміту «Перетворення
нашого світу: Порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 року» було
затверджено 17 Цілей Сталого Розвитку та 169 завдань. Порядок денний
розвитку після 2015 року - це процес визнання ООН майбутніх рамок
глобального розвитку з 2016 по 2030 роки. Основні принципи порядку
денного після 2015 р., які ще перебувають в процесі розробки, є цілі сталого
розвитку у глобальному та всеосяжному контексті. Про це однозначно
свідчать документи ООН та її спеціалізованих органів і організацій, рішення
G20 та G7, матеріали Всесвітнього економічного форуму та його щорічне
профільне видання – «Доповідь про глобальні ризики» (Global Risks Report).
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Зростаючі загрози поставили у пріоритет політичних програм країн світу
питання необхідності поетапного відновлення природних екосистем до
безпечного

рівня,

дотримання

принципів

економічної

ефективності,

соціальної справедливості та сталості розвитку. Тенденції перших двох
десятиліть

XXI

ст.

створили

«вікно

можливостей»

для

проведення

радикальних реформ і переходу на концептуально нові засади економічного
розвитку, серед яких ключову роль відіграє концепція сталого розвитку, яка
набула популярності в міжнародних, регіональних і національних політичних
колах, ставши, з одного боку, відповіддю на світову фінансову кризу, а з
іншого – рушієм переходу до нової моделі зростання та розвитку.
Україна, як і інші країни-члени ООН, приєдналася до глобального
процесу забезпечення сталого розвитку. Для встановлення стратегічних рамок
національного розвитку України на період до 2030 року на засадах принципу
«Нікого не залишити осторонь» було започатковано процес адаптації цілей
сталого розвитку. Кожна глобальна ціль була переглянута, беручи до уваги
специфіку національного розвитку, результатом цієї роботи стала національна
система, яка складається із 17 Цілей та 86 завдань національного розвитку
[97]. Таким чином, Стратегія сталого розвитку – це своєрідна «проекція
майбутнього» з чіткою установкою дій для досягнення поставлених Цілей.
У ключовому руслі стратегічної концепції сталого розвитку на шляху
забезпечення сталого розвитку міст і громад та довкілля, передбачається
необхідною реалізація 11 та 15 Цілей Сталого розвитку. Так, 11 Ціль «Сталий
розвиток міст і громад» складається з таких задач: забезпечити доступність
житла; забезпечити розвиток поселень і територій виключно на засадах
комплексного планування та управління за участю громадськості; забезпечити
збереження культурної і природної спадщини із залученням приватного
сектору; забезпечити своєчасне оповіщення населення про надзвичайні
ситуації з використанням інноваційних технологій; зменшити негативний
вплив забруднюючих речовин, у т. ч. на довкілля міст, шляхом використання
інноваційних технологій; забезпечити розробку і реалізацію стратегій
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місцевого розвитку, спрямованих на економічне зростання, створення робочих
місць, розвиток туризму, рекреації, місцевої культури і виробництво місцевої
продукції. В рамках 15 Цілі «Захист та відновлення екосистем суші»
ставляться такі завдання: забезпечити збереження відновлення та стале
використання наземних і внутрішніх прісноводних екосистем; сприяти
сталому управлінню лісами; відновити деградовані землі та ґрунти з
використанням інноваційних технологій; забезпечити збереження гірських
екосистем [97].
Слід відмітити, що термін «sustainable development», який в перекладі
означає сталий розвиток викликає низку критичних зауважень науковців,
оскільки сталість і розвиток поєднують в собі несумісні поняття, так як
сталість передбачає незмінність, а розвиток свідчить про закономірні зміни.
Тож у результаті критичних зауважень з‟явились пропозиції іншого
перекладу: «збалансований розвиток», «гармонійний розвиток».
Зазначимо,

що

важливим

при

рекреаційній

діяльності

є

екологобезпечний стан довкілля, оскільки розвиток рекреації а також і рівень
доходів від цієї галузі, в першу чергу, залежать від екологічного стану
території. Тому першочерговими завданнями всіх рівнів влади має стати
проведення заходів з метою поліпшення екологічної ситуації.
Інвестиції у відновлення та підтримання якості навколишнього
середовища, що розглядаються, в контексті і сумісно з інвестуванням того чи
іншого сектору економіки (наприклад, рекреації), і подальші, пов'язані з ними
заходи, повинні бути не лише вигідними, але і задовольняти цілям сталого
(збалансованого) розвитку, та вимагають, щоб поточна господарська
діяльність негативно не позначалася на можливості підтримки та поліпшення
якості життя в майбутньому. Аналіз показує, що саме в інвестиційній сфері
формуються

основні

чинники

оптимізації

процесів

раціонального

природокористування на мезорівні. Розвиток рекреаційного комплексу для
будь-якої території – це, в першу чергу, можливість поліпшити її екологічне
середовище, що є одним із сприятливих показників для залучення інвестицій
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на дану територію оскільки зумовлює об'єктивну необхідність розвитку
наявних у регіоні потенційних інвестиційних можливостей, приведення у
відповідність умов інвестування і реальної активності інвесторів шляхом
вишукування альтернативних джерел фінансових коштів, використання
сучасних форм і методів їх ефективного освоєння.
Вважаємо за доцільне запропонувати розроблену нами концептуальну
модель

збалансованого

розвитку

рекреаційного

землекористування

урбанізованих територій (рис. 1.3).

Інвестиції у
рекреаційне
землекористу
вання
урбанізованих
територій

Отримані блага
від
рекреаційного
землекористу
вання

Рівень добробуту
населення та
рекреантів
Д=f (Б )

Збалансований
розвиток
рекреаційного
землекористування
урбанізованих
територій
Р= f (Із, Б, Д)

Б=f(Із )
Із

Сприятливе екологічне
середовище

Рис. 1.3. Концептуальна модель збалансованого розвитку рекреаційного
землекористування урбанізованих територій
Джерело: розробка автора

Отже,

концептуальну

модель

збалансованого

рекреаційного

землекористування урбанізованих територій (Р= f (Із, Б, Д)) представлено як
систему

взаємозалежностей:

обсягу

інвестицій

у

рекреаційне

землекористування (Із) та отриманих благ від рекреаційної діяльності (Б=f(Із ))
за умови створення сприятливого екологічного середовища, які спрямовані на
підвищення рівня добробуту населення та рекреантів (Д=f (Б )).
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Висновки до розділу 1

1.

Ґрунтуючись на аналізі теоретичних підходів, визначено сутність

поняття «рекреаційна діяльність». Остання трактується як процес, що
здійснюється на спеціалізованих територіях з наявними рекреаційними
ресурсами,

результатом

якого

є

задоволення

рекреаційних

потреб,

відновлення і розвиток фізичних, психічних і духовних сил рекреанта.
Визначені підходи до класифікації рекреаційної діяльності. Встановлено, що
проведення цієї діяльності визначаються параметрами наявного ресурсного
потенціалу, який різноманітний у кожному регіоні.
2.

Розкрито

сутність

поняття

«рекреаційний

потенціал»

та

визначено, що застосування терміну «туристично-рекреаційний» є більш
досконалим, оскільки дає змогу об‟єднати і рекреаційну діяльність, метою
якої є задоволення потреб у відпочинку, і туризм, який включає в себе, крім
задоволення цих потреб, ще й професійно-ділові цілі. Обґрунтовано, що
туристично-рекреаційний

потенціал

–

це

сукупність

можливостей,

спроможностей, засобів, ресурсів, як природних, так і антропогенних,
матеріальних, що формують туристично-рекреаційний інтерес у споживачів та
використовуються чи можуть бути використані для забезпечення туристичнорекреаційної діяльності з метою задоволення потреб споживачів у рекреації і
відпочинку, а також здатні приносити економічну вигоду суб‟єктам
туристично-рекреаційної діяльності без шкоди для довкілля регіону.
3.

Розкрито

характеризується

як

сутність

поняття

глобальний

процесу

урбанізація,

соціально-економічний

процес,

який
що

супроводжується глибокими антропогенними змінами довкілля, заміною
природних екосистем урбо- і техносистемами. Виокремлено особливості
сучасного процесу урбанізації, яка характеризується: 1) швидкими темпами
зростання міського населення; 2) розміщенням населення і господарства в
основному у великих містах; 3) «розповзанням» міст, розширенням їх
територій, тобто переходом від компактного міста до міських агломерацій і
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мегаполісів; 4) погіршенням екологічної ситуації в містах і промислових
центрах. Відштовхуючись від наведених вище визначень, можна зробити
висновок про основні риси урбанізаційних процесів: глобальність характеру;
глибинний взаємозв‟язок із науково-технічним прогресом; переваги міського
способу життя.
4.

Високі темпи урбанізації зумовили розвиток низки соціально-

економічних, культурних, демографічних та екологічних протиріч у рамках
сформованих індустріальних комплексів. Урбанізація знаходить свій вияв у
формуванні якісно нових за своїми властивостями систем природноантропогенного характеру, які характеризуються відсутністю стійкості,
оскільки їх системна цілісність порушена постійним антропогенним впливом,
що призводить до активних змін їх параметрів.
5.

Запропоновано трактування дефініції «урбанізована територія»,

що розглядає останню як частину простору, утвореної в результаті його
трансформації, та в межах якого зосереджені й територіально сконцентровані
форми життєдіяльності суспільства. Формування урбанізованої території є
результатом інтенсифікації соціального, економічного, екологічного розвитку,
поширення міського способу життя, утворення нових форм і просторових
структур розселення. Розвиток урбанізованих територій сприяє процесу
істотного підвищення ролі міст у суспільному житті, характеризується
концентрацією

все

більшої

частки

населення

в

окремих

центрах,

інтенсифікацією й різноманітністю форм освоєння територіального простору,
модернізацією умов життєдіяльності, трансформацією соціокультурного
середовища та формуванням нових концептів способу життя населення.
6.

Використання,

урбанізованих

територій

розподіл,

перерозподіл

відрізняється

значною

земельних

ресурсів

специфікою,

оскільки

землекористування є багатофункціональним. Визначено сутнісне наповнення
поняття землекористування. Обґрунтовано, що землекористування – це
процес використання земельних ресурсів та особлива сфера господарської
діяльності, яка пов‟язана з землею, включає облік і оцінку земель, визначення
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ефективних форм земельної власності, управління розвитком земельних
відносин і використанням земель для економічної діяльності.
7.

Зазначено, що рекреаційне землекористування представляє собою

доволі складну систему, яка відображає собою багатогранність видів
рекреаційної діяльності та зумовлена властивостями землі як унікального і
важливого природного ресурсу, що виконує різні функції. Головною умовою
організації рекреаційних територій є наявність на земельній ділянці
природних рекреаційних властивостей і придатність цієї земельної ділянки
для організації певних видів рекреаційної діяльності. Визначено, що
рекреаційне землекористування урбанізованих територій – це складне
комплексне категоріальне поняття, яке відображає взаємозв‟язок у системі
«людина-довкілля». Рекреаційне землекористування урбанізованих територій
– це процес використання земельних ресурсів у межах конкретних земельних
ділянок з визначеними в натурі (на місцевості) межами, які призначені для
рекреаційної діяльності та сконцентровані на територіях, на які поширюється
специфічний міський спосіб життя та формуються нові форми і просторові
структури розселення.
8.

Аргументована ключова і фундаментальна роль збалансованого

розвитку у формуванні рекреаційного землекористування урбанізованих
територій. Запропоновано концептуальну модель збалансованого розвитку
рекреаційного землекористування урбанізованих територій (Р= f (Із, Б, Д)),
яку представлено як систему взаємозалежностей: обсягу інвестицій у
рекреаційне землекористування (Із) та отриманих благ від рекреаційної
діяльності

(Б=f(Із))

за

умови

створення

сприятливого

екологічного

середовища, які спрямовані на підвищення рівня добробуту населення та
рекреантів (Д=f (Б ))
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РОЗДІЛ 2. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ
РЕКРЕАЦІЙНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ УРБАНІЗОВАНИХ
ТЕРИТОРІЙ
2.1. Конкурентні переваги та оцінка сучасного стану розвитку
туристично-рекреаційної діяльності
Сучасний період становлення ринкових відносин характеризується
вираженим акцентом на формування конкурентоспроможних галузей, які б
виступали мультуплікаторами соціально-економічного розвитку в масштабах
окремих територій і національного господарства в цілому. До числа таких
галузей слід віднести і туристично-рекреаційну сферу, що значимо впливає на
економічне, соціальне благополуччя регіонів і країн, в яких наявні
туристично-рекреаційні ресурси. Високі темпи розвитку, значні обсяги
валютних надходжень від туристично-рекреаційної діяльності активно
впливають на різні сектори економіки, що сприяють економічному зростанню
і підвищенню благополуччя населення.
Так, трансформаційні процеси, що нині відбуваються в економіці країни
сприяють

розвитку

туристично-рекреаційної

індустрії,

як

однієї

з

пріоритетних напрямків розвитку національної економіки. Туристичнорекреаційний комплекс володіє грандіозним внутрішнім запасом, вносить
вагомий внесок в забезпечення фінансової і соціальної стабільності як
регіонів, так і держави в цілому та вважається одним з основних високоприбуткових секторів економіки, який найбільш динамічно розвивається та
впливає на суспільне, культурне і екологічне середовище та довкілля.
У сучасних умовах у світі і в країні різко зросло значення туристичнорекреаційної галузі. Так, за даними Всесвітньої туристичної організації,
туріндустрія входить в ТОП-5 галузей, що приносять найбільші доходи у світі,
і за прогнозами, туристична сфера вже в найближче десятиліття вийде на
перше місце в обсязі світового експорту. За оцінками Всесвітньої туристичної
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організації (ВТО), частка туристичної галузі у світовому ВВП становить
10,4% (8,27 трлн. дол. США), забезпечує при цьому 6,5% світового експорту
(1,5 трлн. дол.), 30% світового експорту послуг, кожне 10-те робоче місце на
планеті [181]. Згідно з дослідженнями Всесвітнього економічного форуму
більшість високорозвинених країн нарощували обсяги доходів від індустрії
туризму: США ($488 млрд), Китай ($224 млрд), Німеччина ($130,8 млрд),
Японія ($106,7 млрд), Великобританія ($103,7 млрд) за 2017 рік. Економіка
багатьох країн суттєво залежить від туризму. Так туризм складає 15% ВВП
Мальти, 15% ВВП Хорватії, 9,3% ВВП Тайланду, і навіть 8,2 % у ВВП
Ісландії.
Безпосередньо у сфері туристичних послуг зайнято понад 260 млн осіб,
що становить 10% працюючих. У світовій системі господарства туризм
сьогодні посідає провідні позиції. Більш ніж у 40 державах туризм є головним
джерелом наповнення бюджету, а ще у 70 – однією з трьох основних статей.
За оцінками Всесвітньої туристичної організації (ВТО), ще десять років тому
туризму відводилося перше місце серед галузей світового господарського
комплексу за обсягом експорту товарів та послуг, і до нині - ці позиції не
ослабли.

Загальна

кількість

туристів

(міжнародних

і

внутрішніх)

з

урахуванням екскурсантів становить понад третину населення земної кулі
[54]. За експертними прогнозами ХХІ століття буде віком туризму.
Найбільш відвідуваним регіоном світу на сьогоднішній день є Європа.
Більшість європейських країн мають гарний туристичний імідж, давні
традиції якісного туристичного обслуговування, широко використовують
маркетингові

засоби

просування

туристичних

послуг.

Україна,

яка

розташована в центрі Європи, посідає одне з провідних місць за рівнем
забезпеченості природними та історико-культурними ресурсами, володіє
значним туристично-рекреаційним потенціалом, має всі можливості стати
туристичним центром. Проте, в сучасних умовах наша держава займає
незначну частку на світовому та європейському ринку в‟їзного туризму та
виступає здебільшого постачальником туристів на ці ринки, що сприяє
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відтоку коштів із країни. Вказане потребує дослідження ситуації, яка склалась
протягом останніх років та оцінки конкурентоспроможності України на
європейському ринку туристичних послуг і пошуку можливостей її
підвищення.
Так, інтеграція України у світовий господарський комплекс, спонукає до
необхідності

формування

ефективної

національної

економіки

та

її

регіональних сегментів і потребує пошуку і задіяння ресурсних можливостей
для нарощення потенціалу. У контексті побудови соціально-орієнтованої
моделі

економіки

до

національних

пріоритетів

належить

розвиток

туристично-рекреаційної галузі, оскільки вона характеризується високою
прибутковістю, швидкою окупністю інвестицій та виключно соціальною
спрямованістю

[60].

Розвиток

туристично-рекреаційної

діяльності

розглядається також в якості однієї з умов стабілізації розвитку економіки, а
також перспективного самостійного напряму для економіки країни в цілому і
окремих її територіальних утворень. Отже, постає питання необхідності
аналізу, оцінки конкурентних переваг та особливостей розвитку туристичнорекреаційної діяльності як країни, так і її регіонів, залучення нових територій
задля збалансованого використання туристично-рекреаційних ресурсів та
розробки напрямів щодо нарощення рекреаційного потенціалу і активізації
його використання.
Туризм є високодохідною галуззю, що має всі можливості для
підвищення

конкурентоспроможності

регіонів

та

притоку

грошових

надходжень. За таких умов стає очевидним перетворення туризму в окремий
самостійний сектор національної економіки, що об‟єднує і сприяє розвитку
таких учасників ринку як туроператори, готельний бізнес, транспортні
комунікації, сфера харчування, сфера послуг, сільське господарство,
будівництво, інфраструктура, освіта та багато інших. Слід зазначити, що
туристично-рекреаційна

діяльність

задовольняється

не

лише

суто

туристичними підприємствами, але і підприємствами інших галузей. Таким
чином, туризм може виступати системоутворюючим фактором і одним із
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найважливіших умов підвищення конкурентоспроможності, розвиток якого
повинен стати одним із пріоритетних напрямів регіональної політики.
У туризмі, як у сфері діяльності, взаємодіють різноманітні категорії
суб'єктів: туристи, організації, що надають мандрівникам продукти та
послуги, органи влади, місцеве населення. Внаслідок цього сфера туризму
включає всю сукупність явищ і відносин, що виникають при сприянні
мандрівників, постачальників, місцевих органів влади і місцевого населення
під час організації туристичної діяльності. Крім того, туризм виступає в ролі
каталізатора соціально-економічного розвитку регіону, оскільки на його
території

розміщуються

об‟єкти

туристично-рекреаційної

діяльності

і

формується відповідна інфраструктура. Адже, за World Travel & Tourism
Council, подорожі й туризм згенерували 8,8 трлн. доларів та становлять
більше 10% світового ВВП. Внесок від туризму у світовій економіці – в 1,7
рази більший, ніж гірничої промисловості, в 1,5 рази – ніж банківських послуг
та автомобілебудування та в 1,4 рази перевищує сільське господарство [181].
Крім того, за темпами росту туристична індустрія стала найпершою у світі
(+3,9%), випередивши навіть IT-сектор та будівництво.
За даними Світового економічного форуму, Україна наразі використовує
менш ніж третину від наявного туристичного та рекреаційного потенціалу,
частка туризму у ВВП країни складає лише 1,4%. Причина цього, перш за все,
полягає в тому, що до останнього часу розвиток туризму розглядався в
Україні як другорядний, а дії влади щодо його організаційно-економічної
підтримки були безсистемними. В регіонах України розвивався переважно
виїзний туризм (що сприяло розвитку іноземних туристичних компаній),
частково – «зелений», рекреаційний та культурно-історичний туризм. За
експертними

оцінками,

при

повноцінному

розкритті

українського

туристичного потенціалу надходження до бюджетів усіх рівнів можуть
становити приблизно стільки ж (близько 10 млрд. дол. США на рік), скільки
отримують країни, спів вимірні з Україною за туристично-рекреаційним
потенціалом. Отже, туристична і рекреаційна діяльність в Україні можуть і
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повинні стати сферою реалізації ринкових механізмів, джерелом наповнення
державного

та

місцевих

бюджетів,

засобом

загальнодоступного

і

повноцінного відпочинку та оздоровлення, а також ознайомлення з історикокультурною спадщиною та сьогоденням нашого народу і держави.
До того ж, існуючі реальні можливості для розвитку туристичнорекреаційної діяльності використовуються досить недостатньо, але дана
діяльність може і повинна стати галуззю для розвитку національної
економіки, яка спроможна створити додаткові робочі місця, збільшити
надходження в місцеві бюджети, що в цілому призведуть до підвищення
іміджу регіону та країни на вітчизняному і міжнародному ринку надання
туристичних послуг. Повноцінний розвиток туристично-рекреаційної сфери
істотно впливає на такі сектори економіки, як транспорт, торгівля, зв‟язок,
будівництво, сільське господарство, виробництво товарів широкого вжитку і є
одним

з

найбільш

перспективних

напрямів

структурної

перебудови

економіки. Розвиток туризму на регіональному рівні ґрунтується як на
традиційних ресурсах, так і на потенціалі креативної економіки, і це дозволяє
залучити такі нематеріальні фактори, як місцеві етнічні особливості,
регіональний ментальний імідж, унікальну місцеву історично-культурну
спадщину.
Варто відмітити, протягом останніх років спостерігається тенденція
розвитку туристичної сфери України, незважаючи на доволі значну кількість
чинників, що негативно впливають на неї. Динаміка кількості громадян, які
виїжджали за кордон та кількості громадян, які відвідали Україну наведено на
рис. 2.1. Так, за даними Державної служби статистики, протягом 2017 року
Україну відвідало близько 14230 тис. іноземних туристів, мета поїздки яких
була: службова, ділова, дипломатична – 89 тис. осіб, туризму – 39 тис. осіб,
приватні цілі – 13741 тис. осіб, навчання – 4,5 тис. осіб, працевлаштування –
2,6 тис. осіб, імміграція (постійне місце проживання) – 4 тис. осіб,
культурний, спортивний обмін, релігійні та інші цілі – 348,9 тис. осіб.
Кількість громадян України, які виїжджали за кордон у 2017 році склало
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26437 тис. осіб, мета поїздки яких складала: службова поїздка – 97 тис. осіб,
організований туризм – 120,9 тис. осіб, приватна поїздка – 26219,3 тис. осіб
[159].
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Кількість громадян України, які виїжджали за кордон, тис.осіб
Кількість іноземних громадян, які відвідали Україну, тис.осіб

Рис. 2.1. Динаміка туристичних потоків України
Джерело: сформовано автором на основі [159].

Протягом

2000-2013

років

спостерігаємо

позитивну

тенденцію

збільшення кількості громадян, які виїжджали за кордон та іноземців, що
відвідали Україну. Починаючи з 2014 року кількість іноземних громадян, які
відвідали Україну, зокрема, внаслідок складної економічної ситуації
викликаної проведенням АТО та загальної нестабільності ситуації в країні,
суттєво зменшилась. Кількість громадян України, які виїжджали за кордон
також дещо зменшилась у 2014 році, а в 2017 – спостерігається позитивна
динаміка. Як правило, до основних перешкод, що гальмують розвиток
туристично-рекреаційної сфери на нинішньому етапі можна віднести
соціально-економічні, політичні, управлінські, екологічні чинники та рівень
безпеки. Найбільшою популярністю серед громадян України користується
Польща, а також Російська Федерація, Молдова, Угорщина, Білорусь,
Словаччина, Румунія, Туреччина, Німеччина, Італія, Єгипет, Об‟єднані
Арабські Емірати та Греція. Серед іноземців, які відвідали нашу країну,
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переважали громадяни Молдови, Російської Федерації, Білорусі, Польщі,
Угорщини, Румунії, Словаччини, Узбекистану, Німеччини, Туреччини,
Ізраїлю та США. За загальними прогнозами на ринку іноземного (в'їзного)
туризму спостерігається значна сезонність, «пік» якої спостерігається в липнісерпні, оскільки основною метою приїзду в Україну іноземних туристів є
відпочинок (понад 50% усіх відвідувань) та бізнес (майже 32%).
Відповідно до мети приїзду потік іноземних туристів поділяється й
територіально: майже третина спрямована на Київ, п'ята частина – Одеську
область і майже 7% – Львівську. За останні шість років до України спрямовані
туристичні потоки із 168 країн світу. Зростає значення України як транзитної
держави, що позначається на кількості одноденних відвідувачів, чисельність
яких протягом останніх років стабільно зростає, перевищуючи 50% всіх
відвідувань. Особливо зріс транзитний потік через Україну з країн СНД
(Туркменістану, Таджикистану, Росії, Білорусі, Вірменії, Грузії, Казахстану).
Кількість туристів, обслугованих суб‟єктами туристичної діяльності
України наведено на рис. 2.2.
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Рис. 2.2. Динаміка кількості туристів, обслугованих суб’єктами
туристичної діяльності України
Джерело: сформовано автором на основі [159].
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Кількість туристів, обслугованих суб‟єктами туристичної діяльності
України у 2018 році складала 4557 тис. осіб., з них іноземних туристів –
76 тис. осіб, внутрішні туристи – 457 тис. осіб, туристи, які виїжджали за
кордон – 4025 тис. осіб. Державні, місцеві органи влади та суб‟єкти
туристичної діяльності приділяють недостатньо популяризації українського
туризму

на

вітчизняному

та

міжнародних

туристичних

ринках.

Підтвердженням цього є статистика динаміки туристичних потоків. Згідно з
показниками внутрішнього та іноземного туризму, за останнє десятиліття,
найбільші сплески зростання кількості туристів спостерігалася до 2013 р., у
2014 році намітилася тенденція до спаду, а станом на 2018 рік простежувалися
позитивні показники.
Зазначимо, для того, щоб туризм став однією із найбільш розвинених
галузей України потрібно популяризувати внутрішній туризм, систематично
проводити активні рекламні кампанії як на Україні, так і за кордоном,
розробляти програми залучення іноземних туристів, розвивати туристичну
інфраструктуру тощо. Відсутність таких дій призводить до того, що більшість
туристів не володіють інформацією про туристично-рекреаційний потенціал
України. Дослідження відвідуваності регіонів України свідчить, що найбільша
частка туристів відвідують місто Київ – 57%, 12% – Крим, 9% – Севастополь,
8% – Львівську область та Карпатський регіон, 4% – Одеську область [159].
З‟ясовано, що в Україні зменшується кількість суб'єктів туристичної
діяльності (табл. 2.1). Так, за 2013 - 2017 рр. загальна кількість таких суб'єктів
зменшилась на 1602 од. Найбільш масштабне скорочення за 2013 - 2017 рр.
відбулося в чисельності туроператорів – 333 підприємства. У той же час,
останні являються великими операторами туристичного ринку, діяльність
яких найбільш прозора (повністю представлена з юридичних осіб), дотична до
обслуговування
пов'язана

з

якнайширшого

оперуванням

кола

значними

споживачів
обсягами

туристичних
фінансових

послуг,
ресурсів,

співробітництвом з найбільшими світовими туристичними операторами та
безпосередньо курортами.
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Таблиця 2.1.
Загальна характеристика суб’єктів туристичної діяльності України

Показники

Юридичні особи
Кількість суб‟єктів туристичної
діяльності, од
Середньооблікова кількість
штатних працівників, осіб
Дохід від надання туристичних
послуг (без ПДВ, акцизного
податку й аналогічних
обов‟язкових платежів), тис.грн.
Фізичні особи-підприємці
Кількість суб‟єктів туристичної
діяльності, од
Середньооблікова кількість
штатних працівників, осіб
Дохід від надання туристичних
послуг (без ПДВ, акцизного
податку й аналогічних
обов‟язкових платежів), тис.грн.

Усього

2013
у тому числі
Суб‟єкти, що
Туропездійснюють
Турагенти
ратори
екскурсійну
діяльність

2017
у тому числі
Усього

Туроператори

Турагенти

Суб‟єкти, що
здійснюють
екскурсійну
діяльність

2586

831

1685

70

1743

498

1172

73

11198

5872

5035

291

8190

4638

3348

204

5462396,5

5136881,6

312384,4

13130,5

18502975,
3

17917271,6

552130

33473,7

2485

2347

138

1726

1630

96

2333

2241

92

2101

2018

83

213875,5

202489,0

11386,5

519654,3

497002,4

22651,9

Джерело: сформовано автором за даними [159].
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Скоротилася за 2013 - 2017 рр. й чисельність турагентів – найбільш
чисельної групи суб'єктів вітчизняного туристичного бізнесу: на 1230 од.
Негативними показниками характеризується й зменшення чисельності
зайнятих на суб'єктах господарювання туристичного бізнесу України. Так, за
2013 - 2017 рр. загальна кількість штатних працівників галузі зменшилася на
3240 особи, що суттєво, на наш погляд, негативно впливає на параметри
макроекономічної та соціальної безпеки держави, а також на інтелектуальнокадрову безпеку вітчизняних туристичних підприємств.
Зауважимо, що попри скорочення чисельності суб'єктів туристичного
бізнесу, а також кількості зайнятих у галузі, в Україні намітилася стійка
позитивна тенденція до збільшення доходів від надання туристичних послуг.
У 2017 р. показник досяг рівня у 19,0 млрд. грн, що стало найбільшим
значенням за часи незалежності нашої держави. Причому у 2013 - 2017 рр.
намітилася стійка тенденція до нарощування обсягу доходу від надання
туристичних послуг, що позитивно. Збільшення обсягів доходу відбувається
не за рахунок нарощування клієнтської бази, а через інфляційні процеси або
переорієнтування на дорожчі види послуг, у т.ч. на провідні зарубіжні
курорти.
Згідно зі світовим рейтингом конкурентоспроможності країн у сфері
подорожей і туризму (World Economic Forum, The Travel & Tourism
Competitiveness

Report), позиції окремої країни на світовому ринку

розраховують на основі 15 факторів (бізнес-середовище, безпека, охорона
здоров'я і гігієна, людські ресурси та ринок праці, ціни, інфраструктура,
природні, культурні ресурси, тощо).
Всесвітнім економічним форумом опубліковано рейтинг країн світу за
Індексом конкурентоспроможності у сфері подорожей та туризму на 2019 рік.
Перші місця у рейтингу посіла Іспанія (5,4 бала), Франція (5,4 бали),
Німеччина (5,4 бала), Японія (5,4 бала) і Сполучені Штати Америки (5,3 бала).
Слід зазначити, що за оцінками експертів Всесвітньої туристичної організації,
світовий ринок туризму багато років поспіль зростає та продовжує
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демонструвати стійкість, незважаючи на складності, які передусім пов‟язані із
забезпеченням безпеки.
Натомість, маючи всі передумови для належного розвитку економіки за
рахунок туризму, ми все ще поступаємось у його розвитку багатьом країнам
світу. Україна за Індексом конкурентоспроможності у сфері подорожей та
туризму 2019 року отримала 78 місце із 140 країн світу (таблиця 2.2).
Таблиця 2.2.
Показники Індексу конкурентоспроможності подорожей і туризму
Показник

Бал

Індекс
конкурентоспроможності
подорожей і туризму
Субіндекс середовища
Бізнес середовище
Безпека і охорона
Здоров‟я і гігієна
Людські ресурси і ринок праці
Готовність до ІКТ
Субіндекс політики і
сприятливих умов
Пріоритетизація подорожей і
туризму
Міжнародна відкритість
Цінова конкурентоздатність
Екологічна сталість
Субіндекс інфраструктури
Інфраструктура
повітряного
транспорту
Наземна
і
портова
інфраструктура
Інфраструктура
туристичного
обслуговування
Субіндекс природних і
культурних ресурсів
Природні ресурси
Культурні ресурси і ділові
поїздки

3,7

Місце
На 2019 р На 2017 р.
78
88

5,0
4,1
4,8
6,5
4,8
4,5
4,5

65
103
107
11
48
78
70

78
124
127
8
41
81
85

4,3

92

90

3,7
5,9
3,9
3,4
2,7

19
19
114
73
77

45
45
97
79
79

3,1

77

81

4,3

65

71

2,1

89

88

2,2
1,9

116
55

115
51

*Джерело: сформовано автором на основі [181].
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У попередньому рейтингу 2017 року наша країна займала 88 місце, у
2015 році дослідження України за цим Індексом не проводилась. Разом з тим,
порівнюючи з доступною оцінкою за 2013 рік, Україна посідала 76 місце з 140
країн світу. Безперечно, в кожному із укрупнених складових Індексу є
показники, за якими ми маємо вищі або нижчі оцінки.
Наразі, проблемною зоною залишається стан природних та культурних
ресурсів. Зокрема, природні ресурси оцінюються лише на рівні 116 місця зі
140 країн світу. Показники екологічної сталості оцінюються на рівні 114 місця
із 140 країн. Водночас, підсумковий результат дослідження засвідчив, що
передумови для належного розвитку туризму в достатній мірі в Україні не
використовуються. В той же час, якість надання туристичних послуг є одним
із

найважливіших

факторів

привабливості

і

конкурентоспроможності

підприємств туристичного комплексу регіону та країни.
Курортні та рекреаційні території країни становлять близько 9,1 млн. га
(близько 15 % від усієї території). На державному обліку перебуває понад
130 тис. пам‟яток, з яких 57206 – пам‟ятки археології, 51364 – пам‟ятки
історії, 5926 – пам‟ятки монументального мистецтва, 16293 – пам‟ятки
архітектури та містобудування. Також в Україні функціонує 61 історикокультурний заповідник, а експлуатаційні запаси мінеральних вод дають змогу
використовувати їх в об‟ємі понад 64 тис. м³ на добу. У туристичній галузі
України на постійній основі працює понад 200 тис. осіб. і близько 1 млн. осіб.
– сезонно [98].
Україна володіє значним туристично-рекреаційним потенціалом. На її
території зосереджені унікальні рекреаційні ресурси, об‟єкти природної та
культурної спадщини, які відображають різні етапи розвитку історії і
культури країни, життя і діяльність відомих людей, мають високу мистецьку
та наукову цінність [120]. Україна посідає одне з провідних місць в Європі
щодо забезпечення курортними лікувальними ресурсами, в тому числі такими
унікальними, як кліматичні зони морського узбережжя та Карпат, а також
мінеральні води та лікувальні грязі практично всіх відомих бальнеологічних
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типів. Майже в усіх областях України є рекреаційні ресурси, серед яких
домінують санаторно-курортні. Унікальні рекреаційні ресурси зосередженні в
Карпатах, які вирізняються ідеальними умовами для організації як літнього,
так і зимового відпочинку. Значні запаси мінеральних вод розміщенні у
Львівській (Трускавець, Моршин, Східниця, Великий Любінь, Немирів),
Полтавській (Миргород), Вінницькій (Хмельник) областях [111].
На території України відповідно до Генеральної схеми планування
території виділено 4 туристичних райони, що характеризуються спільністю
природно-кліматичних

умов,

розмірами

туристично-екскурсійного

потенціалу, подібністю маршрутних тематик та об‟єднані в туристичні
регіони: Карпатський, Поліський, Дніпровський, Азово-Чорноморський. Крім
того виділяється 33 туристичні райони, 88 туристичних зон, центри туризму
різної категорії і ландшафтно-маршрутних коридорів котрі зв‟язують між
собою ці елементи. Але, прийняте районування з виділенням 4-х туристичних
регіонів є не актуальним, оскільки частина території нашої держави є
окупованою: Кримський туристичний район Азово-Чорноморського регіону
та частина територій Донецької і Луганської областей, що, безумовно, впливає
не лише на стратегію подальшого розвитку території держави так і на
туристичне районування [46].
За даними Держкомстату України, упродовж 2018 року в Україні
працювало 4719 установ колективних засобів розміщування (КЗР), з них
готелі 2777 одиниць. У 2017 році функціонувало 4115 установ КЗР, з них
готелі 2474 одиниці. В 2018 році у КЗР перебувало 7,0 млн. осіб, що на 300,0
тис. осіб більше ніж у 2017 році (2017 рік - 6,7 млн. осіб). Найбільша кількість
колективних засобів розміщення, в тому числі і за кількістю місць в них, в
розрізі регіонів припадає на Одеську область – 13%, Запорізьку – 9%,
Львівську – 8%, Івано-Франківську – 7%, Дніпропетровську та Закарпатську –
6%, Херсонську - 5%, м. Київ, Київська, Харківська області – 4%, решта
областей пропорційно менше 4%. При цьому традиційно найбільша кількість
розміщених осіб припадає на м. Київ – близько 17%, Львівська область - 15 %,
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Одеська – 7%, Дніпропетровська – 6%, Закарпатська, Запорізька, ІваноФранківська 5%, Полтавська, Харківська, Київська області - 4%, решта
областей пропорційно менше 4%. У структурі колективних засобів
розміщення переважають готелі та аналогічні засоби розміщення, а в
структурі спеціалізованих засобів розміщення – бази відпочинку та інші
заклади відпочинку (крім турбаз).
В Україні наявні різноманітні курортно-рекреаційні ресурси та існує
розвинута мережа санаторно-курортних та оздоровчих закладів, значний
науковий та практичний досвід роботи персоналу. Функціонує 284 санаторії
та пансіонати з лікуванням на 154,0 тис. ліжок, 55 санаторіїв-профілакторіїв
на 10,0 тис. ліжок, 67 будинків і пансіонатів відпочинку на 12,0 тис. місць,
1235 баз та інших закладів відпочинку на 133,0 тис. місць, та дитячі заклади
оздоровлення та відпочинку 9745 об‟єктів на 106,0 тис. місць. Загалом в
санаторно-курортних та оздоровчих закладах в 2017 році відпочили 1,52 млн.
осіб, з яких у санаторіях – 449,5 тис. осіб, дитячих санаторіях – 115,9 тис. осіб
базах та інших закладах 774,2 тис.осіб [159].
Статистична

звітність

констатує

зменшення

на

30%

кількості

спеціалізованих засобів розміщення (санаторії, пансіонати, бази відпочинку
тощо), у порівнянні із 2013 роком, що спровоковано анексією та окупацією,
бойовими діями в Україні та негативно відзначилося, як на галузі рекреації та
туризму так і на економіці країни в цілому. Адже діяльність санаторнокурортних установ має велике соціальне значення для працевлаштування
населення, як на самих об‟єктах санаторно-курортної діяльності, так і в
обслуговуючих господарствах [159].
За кількістю розміщення спеціалізованих засобів розміщення лідером є
Одеська область – 148 одиниць, в тому числі: 111 – баз відпочинку, 27 –
санаторіїв, у тому числі – 8 дитячих, 3 санаторіїв-профілакторіїв; Запорізька
область – 126 об‟єкти, 14 санаторіїв, в тому числі – 6 дитячих, 96 баз
відпочинку; Херсонська область – 101 об‟єкт, з них 8 санаторіїв, в тому числі
– 7 дитячих та 65 баз відпочинку; Дніпропетровська – 96 об‟єктів, з них 15
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санаторіїв, в тому числі 10 дитячих та 66 баз відпочинку, Миколаївська
область – 91 спеціалізований засіб розміщення, з яких левова частка припадає
на бази відпочинку – 71 одиниця, 8 санаторіїв, в тому числі 5 дитячих,
Київська 48 об‟єктів, Волинська – 64, Харківська – 56, Черкаська,
Закарпатська області – 39 об‟єктів та ін. [159]. При цьому, за середньою
тривалістю перебування у спеціалізованих засобах розміщення сформувався
наступний розподіл: Чернівецька, Тернопільська, Житомирська, Закарпатська
області близько 20 днів, Вінницька, Івано-Франківська, Хмельницька,
Львівська, Одеська – 15-17 днів.
Нині все більшою популярністю, насамперед у жителів мегаполісів,
користується такий різновид відпочинку, як зелений туризм. В Україні
офіційно зареєстровано близько 377 агросадиб, зрозуміло, що офіційна
статистика враховує не всі об‟єкти, при цьому найбільша кількість об‟єктів –
306 од. зареєстрована в Івано-Франківській області, а також цей різновид
туризму поширений у Львівській, Чернівецькій, Волинській, Чернігівській
областях [46]. В Україні існують усі передумови розвитку відпочинку на селі,
а розвиток сільського відпочинку має реальну перспективу і сприяє
поліпшенню та розвитку соціально-економічних умов сільської місцевості.
Оцінку туристично-рекреаційних

ресурсів регіону проведено

на

прикладі Одеської області. Власне, туристично-рекреаційна сфера Одещини
має всі передумови для інтенсивного розвитку внутрішнього та іноземного
туризму та пов‟язана з особливостями географічного положення, сприятливим
кліматом, найбільшим морським портом України, курортно-рекреаційним
комплексом,

транспортною,

фінансовою

та

соціально-культурною

інфраструктурою.
У області затверджена Стратегія економічного та соціального розвитку
Одеської області на період 2021-2027 роки. Однією із стратегічних цілей
визначено

раціональне

використання

рекреаційного

та

туристичного

потенціалів регіону [146]. Так, туристично-рекреаційний потенціал Одещини
здатний забезпечити виконання декількох функцій, які можуть стати основою
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для розвитку різних видів туризму та рекреації, пов‟язаний з різноманіттям
туристично-рекреаційних ресурсів Одеського регіону і привертає широку
цільову аудиторію – від молоді до літніх людей. Найбільш поширеними
видами туризму та рекреації на Одещині є пляжний, лікувально-оздоровчий,
активний,

культурно-пізнавальний,

винно-гастрономічний,

а

на

стадії

розвитку знаходяться такі види туризму, як екологічний та етнографічний.
Багатства Одеського регіону на

туристично-рекреаційні

ресурси, які

зосереджені по всій території області, дають можливість поєднувати декілька
видів туризму і рекреації в одній подорожі [111].
Кліматичні

показники

безпосередньо

впливають

на особливості

розвитку рекреації і туризму. Для Одеської області характерний помірно
континентальний клімат з недостатнім зволоженням, короткою м‟якою зимою
та тривалим спекотним літом. Тепле море, лікувальні грязі, мінеральні води,
морські пляжі створюють винятково високий туристично-рекреаційний
потенціал Одещини. У пониззі великих річок (Дунай, Дністер) і лиманів, на
морських узбережжях і в шельфовій зоні розташовані високо цінні й унікальні
природні комплекси, водно-болотні угіддя, екосистеми, що формують
високий біосферний потенціал регіону, який має національне, міжнародне і
глобальне значення. Одеська область відрізняється багатством видового
різноманіття диких тварин, що обумовлено різноманітністю кліматичних,
геоморфологічних та екологічних умов [106].
Ландшафтне різноманіття території представлене наступними типами
ландшафтів: вододільні хвилясті низовинні дреновані розчленовані рівнини
позальодовикових областей, схилові вододільні хвилясті лесові рівнини,
надзаплавно-терасові вирівняні переважно на лесових породах, заплавні
голоценові, складені алювіальними та дельтовими відкладами, заплавнотерасові плоскі з солонцями та солончаками з високим рівнем мінералізованих
ґрунтових вод, ландшафти балково-яружної мережі. Значна частина області
знаходиться

у

степовій

зоні,

представленій

степовими

природними

комплексами – типовими різнотравно-типчаково-ковиловими та типчаково-
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ковиловими степами. Разом з тим, внаслідок їх розорювання, типові степові
природні

комплекси

зазнали

найсильнішого

антропогенного

тиску,

перетворені у ріллю, фрагментовані. Лісова рослинність сконцентрована в
основному у північних районах Одеської області, які територіально
відносяться до лісостепової зони і представлена переважно штучними
насадженнями. Загальна площа лісів в області становить приблизно 224 тис.
га або 6 % від її площі [130].
Тваринний світ Одещини багатий та різноманітний, адже тут є всі
фізико-географічні умови для нормального існування тварин: сприятливий
клімат, різноманітні природні умови, фітоценози різних типів, багато прісних і
солоних водойм із великою площею акваторій та різними глибинами,
наявність відслонень різних гірських порід та інших біотопів [111].
У межах області сформувалися три курортно-рекреаційні райони –
Одеський,

Білгород-Дністровський

та

Татарбунарський.

Функціонують

курорти: Одеса, Куяльник, Кароліно-Бугаз (в Одеському рекреаційному
районі), Білгород-Дністровський, Сергіївка, Лебедівка, Затока (в БілгородДністровському), озеро Сасик (в Татарбунарському) та інші.
У межах території Одеської області розташовано кілька провінцій з
мінеральними водами: азотні різного іонного складу (термальні), хлоридні,
натрієві і кальцієво-натрієві – у центральній частині області, на півночі –
сульфатні різного катіонного складу та гідрокарбонатно-сульфатнохлоридні
натрієві, у південній частині – метанові та азотно-метанові (гідрокарбонатнохлоридні натрієві, кальцієві та магнієво-кальцієві). На території Одеської
області поширені мулові сульфідні лікувальні грязі приморського підтипу, які
використовуються для лікувальних цілей у вигляді ванн, аплікацій тощо. Родовища лікувальних грязей переважно приурочено до лиманів та озер ДунайДністровської групи. Грязі Одеського регіону активно використовуються для
лікувальних цілей. Курорт Сергіївка використовує грязі Будацького, курорт
Куяльник – Куяльницького лиману. Найбільш цінним ресурсом для
кліматолікування, таласотерапії є наявність пляжів. У Одеському регіоні
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поширені піщані, гравійні, заболочені (дельта Дунаю, лиманів) пляжі, які
можна використовувати для рекреаційних цілей у теплий період року [111].
Державний кадастр природних лікувальних ресурсів України не розроблено,
недостатнім є державний контроль за їх раціональним використанням та
охороною, дотриманням режимів зон санітарної охорони тощо.
Значний потенціал для розвитку екологічного туризму та відпочинку
рекреантів має природно-заповідний фонд Одеської області, який станом на
01.01.2019 року налічує 123 територій та об‟єктів, загальна площа яких
становить 159,97 тис.га [130]. За категоріями об‟єкти природно-заповідного
фонду Одеської області представлені наступним чином: 1 біосферний
заповідник (Дунайський біосферний заповідник), 2 національних природних
парки (Нижньодністровський, «Тузловські лимани»), 1 зоопарк, 1 ботанічний
сад,

2

регіональних

«Тилігульський»), 39

ландшафтних

парки

(«Ізмаїльські

острови»,

заказників, 24 парки-пам‟ятки садово-паркового

мистецтва, 49 пам‟яток природи і 4 заповідних урочища. Частка природнозаповідних територій і об‟єктів у районах Одеської області нерівномірна. Так,
у Любашівському, Окнянському, Ренійському і Саратському районах вони
взагалі відсутні. Найбільша площа заповідання території у Кілійському районі
(Дунайський біосферний заповідник) і Савранському районі (ландшафтний
заказник загальнодержавного значення «Савранський ліс»). Вище від
середнього

по

області

показник

природно-заповідного

фонду

у

Овідіопольському, Біляївському і Білгород-Дністровському районах, де
знаходиться

Нижньодністровський

національний

природний

парк

і

Балтському районі – де заповідані цінні лісові масиви. На територіях та
об‟єктах природно-заповідного фонду охороняються більше 194 видів
представників рослинного і 382 види тваринного світів, які є рідкісними та
знаходяться під загрозою зникнення.
У той же час, на території Одеської області знаходиться 8 водноболотних угідь міжнародного значення. На території шести з них створено
об‟єкти природно-заповідного фонду: «Кілійське гирло» і «Озеро Сасик» –
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Дунайський біосферний заповідник НАН України, «Тилігульський лиман» –
регіональний ландшафтний парк «Тилігульський», «Межиріччя ДністраТурунчука»

і

«Північна

частина

Дністровського

лиману»

–

Нижньодністровський національний природний парк, «Система озер ШаганиАлібей-Бурнас» – національний природний парк «Тузловські лимани» [130].
Також
цікавими

є

у
49

природоохоронному
пам‟яток

природи.

та

історику-культурному

Одеською

обласною

аспектах

державною

адміністрацією туристично-рекреаційну діяльність на територіях та об‟єктах
природно-заповідного фонду визначено стратегічним вектором розвитку
Одеської області [146]. Заходи щодо сприяння розвитку організованого
туризму та рекреаційної діяльності на територіях природно-заповідного
фонду, розробці нових екологічних маршрутів передбачені Програмою
розвитку туризму та курортів в Одеській області на 2017 - 2020 роки, якою
визначено, що сприятливими умовами для поєднання різних видів туризму та
оздоровлення - є можливості диверсифікації ринку туристичних послуг
(зелений,

екологічний,

сільський,

етнографічний),

широкий

спектр

можливостей щодо забезпечення організованого відпочинку та оздоровлення,
перспективні умови розвитку нових видів туризму.
Історико-культурні туристично-рекреаційні ресурси регіону мають
значні можливості для розвитку рекреації та туризму. До них відносять:
памятки архітектури та містобудування, памятки визначним особистостям
минулого і памятки воїнам, визначні обєкти історії. Історико-культурний
потенціал Одеського регіону може задовольнити всебічні запити вітчизняних і
іноземних туристів завдяки численним пам'яткам різних часів. Тут
зосереджені пам'ятки епохи палеоліту і неоліту, античної культури, культури
скіфів і сарматів, інших стародавніх народів. За кількістю об'єктів історикокультурної спадщини, Одеська область посідає друге місце в Україні після
Львівської області. Міста Одеса, Ананьєв, Балта, Білгород-Дністровський,
Болград, Ізмаїл, Кілія, Вилкове, Кодима, Овідіополь, Рені, смт Велика
Михайлівка включені до списку історичних міст України. У області
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налічується 71 пам‟ятка містобудування і архітектури, 2 пам‟ятки історії,
4 пам‟ятки монументального мистецтва, 14 пам‟яток археології [111].
Своєрідність

туристичного

комплексу

області

визначена

численними

пам'ятками різних часів з відомими історико-культурними пам'ятками
архітектури і містобудування, театрами і музеями. Перш за все – це Одеський
національний академічний театр опери і балету, Потьомкінські сходи,
пам'ятник герцогу де Рішельє, Воронцовський палац, унікальні катакомби і
розташований в них Музей «Партизанської Слави». Разом з тим, в регіоні не в
повній мірі використовується історико-культурна спадщина для формування
спільної ідентичності, консолідації громадян, формування позитивного
іміджу. Внаслідок цього складові історико-культурної спадщини залучаються
до туристичної галузі безсистемно, а їх пізнавальна функція зводиться до
мінімуму [130]. Проблемним питанням туристичної інфраструктури області є
незадовільний стан значної кількості об‟єктів туристичних відвідувань, які
представляють інтерес для туристів.
Головними проблемами збереження та раціонального використання
рекреаційних територій та існуючої системи закладів є:
- необхідність визнання на державному рівні пріоритетної цінності
рекреаційних територій;
- потреба встановлення на законодавчому рівні вимог до власників
земель та землекористувачів щодо збереження в межах їх землеволодінь
унікальних місцевостей з лікувальними ресурсами, приморськими пляжами,
природно-заповідним фондом;
- актуальність реструктуризації існуючого рекреаційного фонду, його
реконструкції та часткової переорієнтації на нові функції відповідно до
запитів ринкової економіки за умови виконання соціальних програм охорони
здоров‟я (дітей, інвалідів тощо) та організації відпочинку населення областей,
що зазнали радіаційного забруднення;
- зниження рекреаційного попиту населення та зменшення кількості
оздоровчих закладів (за рахунок високих цін на путівки, конкуренції з боку
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зарубіжних курортів, зайнятості населення в період відпусток на власних
садово-дачних ділянках);
- зменшення загальної кількості місць, а також рівня рентабельності
оздоровчих і рекреаційних закладів ;
-

неврегульованість

процесів

освоєння

рекреаційних

територій,

використання їх за іншим призначенням (житлове та дачне будівництво) у
зв‟язку з відсутністю законодавчої бази та необхідної проектно-планувальної
документації.
Оцінка туристично-рекреаційного потенціалу є важливою передумовою
планування галузі на національному та регіональному вимірах, оптимізації
просторової

та

господарської

організації

територіальних

туристично-

рекреаційних комплексів. Без даних об'єктивної оцінки та особливостей
використання виникають складнощі із залученням інвесторів в розвиток
туристично-рекреаційної діяльності. У сучасних ринкових умовах комплексна
оцінка туристично-рекреаційних ресурсів створює основу для реалізації
рентного механізму їх використання, застосування ресурсів за принципом
платності природокористування. Без належної системи оцінки істотно
ускладнюється розробка цільових програм розвитку туризму, ефективне
використання наявних туристично-рекреаційних ресурсів, їх охорона і
розвиток. В цілому оцінка туристично-рекреаційного потенціалу і територій є
найважливішим механізмом управління розвитком туризму, контролю за
соціальними,

екологічними

та

економічними

наслідками

туристично-

рекреаційної діяльності.
І все ж при досить непоганих умовах для реалізації туристичнорекреаційного потенціалу, в секторах економіки є ряд труднощів: сезонність
попиту на пропоновані варіанти відпочинку; невідповідність вартості і якості
послуг, бракує рівень професійної підготовки кадрів в туристичнорекреаційній сфері; недостатні темпи розвитку і становлення об'єктів
туристичної індустрії та відпочинку; недолік інформаційного забезпечення та
просування регіонального туристичного продукту на ринках.
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2.2. Еколого-економічний аналіз використання земельних ресурсів
та місце в них рекреаційних територій
Земельний фонд України складає 60,35 млн. гектарів, що становить 6%
території Європи, з них 70% – 42,3 млн га – землі сільськогосподарського
призначення, з яких щорічно обробляється понад 32 млн гектарів. Для
порівняння, у Польщі під сільськогосподарське виробництво задіяно майже
вдвічі менші площі – 14 млн га, в Німеччині – 12 млн га, у Румунії – 9 млн
гектарів. Загалом в Україні налічується близько 800 видів ґрунтів, при тому,
що 60% земельного фонду країни становлять унікальні чорноземні ґрунти.
Кількість чорноземів в Україні є найбільшою в світі і складає 28 млн гектарів
[98].
Територія України характеризується надзвичайно високим показником
сільськогосподарського освоєння, оскільки землі сільськогосподарського
призначення складають 70 % від загальної площі держави, розораність земель
– 54 % території країни (в Європі – 35%), що є найбільшим показником у світі.
Високий рівень освоєності та розораності території України призводить до
деградації земель та зниження родючості. Площі деградованих земель за
оцінками фахівців коливаються від 8 до 10-15 млн.га, 315,6 тис.га –
малопродуктивних угідь. Понад 1,1 млн.га земель підлягають консервації та
143,4 потребують рекультивації [96].
Найбільшого поширення набули дегуміфікація та зниження вмісту
поживних елементів у ґрунтах, фізична деградація (переущільнення), ерозія,
забруднення

тощо.

Суттєвими

при

цьому

є

проблеми

засолення,

осолонцювання, заболочування, підтоплення, забруднення на меліорованих
землях. Так, малопродуктивні грунти складають: засолені грунти – 1060
тис.га, солонцюваті – 1633 тис.га, кислі грунти – 9136 тис.га, перезволожені –
1569 тис.га, заболочені – 964 тис.га, еродовані 10485 тис.га, ерозійно
небезпечні – 16401 тис.га, камянисті – 209 тис.га. В економічних показниках
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проценти деградації земельних ресурсів виражаються у недовиробництві
продукції на суму 40 млрд. грн [57].
Проведена оцінка використання земельного фонду країни в динаміці
показників 1994 – 2018 рр. (табл. 2.3). Виявлені структурні зрушення, які
характеризуються зменшенням площі сільськогосподарських угідь – на 561,4
тис. га, збільшенням лісів та лісовкритих площ – на 302 тис. га, збільшенням
площ забудованих земель – на 165,8 тис. га.
Таблиця 2.3
Динаміка та структура земельного фонду України
Основні
види
земельних угідь

1994
Площа,
%
тис. га

2015
Площа,
%
тис. га

2018
Площа,
%
тис. га

Сільськогосподарськ
41890,4 69,4 41511,7 68,9
41329
і угіддя
Ліси та лісовкриті
10331
17,1 10630,3 17,6
10633
площі
Забудовані землі
2386,2
4,0
2550,4
4,2
2552
Відкриті заболочені
920,8
1,5
982,6
1,6
982,3
землі
Відкриті землі без
рослинного покриву
1105,6
1,8
1015,8
1,7
1033,8
або з незначним
рослинним покривом
Інші землі
1301,2
2,2
1237,7
2,0
1237,7
Води
2419,6
4,0
2426,4
4,0
2426,4
Разом територія
60354,8
100
60354,9
100
60354,9
України
Джерело: сформовано автором на основі даних Держгеокадастру.

Зміни
1994р.
±
2018р.

68,5

-561,4

17,6

+302

4,2

+165,8

1,6

+61,5

1,7

-71,8

2,0
4,0

-63,5
+6,8

100

х

Досліджено розподіл земельного фонду країни за категоріями земель
(станом на 01.01.2017р.) (рис. 2.4). У ньому найбільшу питому вагу займають
землі

сільськогосподарського

(42228,2

тис.

га

або

70,0%)

та

лісогосподарського (9028,3 тис. га або 14,9%) призначення. У складі
земельного фонду країни землі рекреаційного призначення складають 108,7
тис. га, тобто лише 0,2% всіх земель, природоохоронного призначення –
2906,1 тис. га, (4,8%), історико-культурного призначення – 53,2 тис. га (0,1%),
оздоровчого призначення 28,2 тис. га (0,05%).
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Водного фонду; Промисловості,
транспорту, зв’язку,
3255
енергетики,
оборони та іншого
призначення; 1187

Лісогосподарського
призначення;
9028,3

Історикокультурного
призначення; 53,2
Оздоровчого
призначення; 28,2
Рекреаційного
призначення;
108,7
Сільськогосподарсь
кого призначення;
42228,2

Природнозаповідного та
іншого
природоохоронного
призначення;
2906,1
Житлової та
громадської
забудови; 1559

Рис. 2.4. Розподіл земельного фонду за категоріями, тис.га
Джерело: сформовано автором на основі даних Держгеокадастру.

Загальна площа земель населених пунктів складає 7579,6 тис. га. У їх
складі

землі

рекреаційного

призначення

складають

50,0

тис.

га,

природоохоронного призначення – 126,6 тис. га, історико-культурного
призначення – 6,0 тис. га, оздоровчого призначення 6,8 тис. га.
У той же час, за оцінками [98] загальна площа земель, яка може бути
використана в рекреаційній діяльності (без радіаційно забруднених) становить
близько 12,8% території України, а їх концентрація зосереджена переважно у
Причорноморському, Карпатському, Подільському, Поліському та інших
регіонах країни. При цьому слід зазначити, що рекреаційний потенціал
зосереджується на землях практично всіх категорій за основним цільовим
призначенням,

однак

найсприятливішими

умовами

для

рекреації

характеризуються землі рекреаційного, оздоровчого, історико-культурного,
природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення,
лісогосподарського призначення і водного фонду.

100

До того ж, наявність або дефіцит вільних земельних ресурсів в регіоні
часто є визначальним соціально-економічним фактором, який впливає на
розвиток процесу рекреаційного освоєння, формування, використання і
організації їх території. Проведено просторовий розподіл території країни на
основі наявності та використання земель природоохоронного, оздоровчого,
рекреаційного та історико-культурного призначення (рис. 2.5).

Рис. 2.5. Наявність земель природоохоронного, оздоровчого,
рекреаційного та історико-культурного призначення (тис. га)
Джерело: розроблено автором на основі даних Держгеокадастру.

На основі просторового розподілу за наявністю та використанням земель
природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного
призначення виділено три типи територій: з високою наявністю таких земель
(Львівська,

Закарпатська,

Івано-Франківська,

Волинська,

Хмельницька,

Чернігівська області, АР Крим), із середнім рівнем цієї наявності (Рівненська,
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Тернопільська, Полтавська, Житомирська, Сумська, Полтавська, Одеська,
Херсонська, Донецька області) та території з низьким рівнем наявності й
використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та
історико-культурного
Харківська,

призначення

Луганська,

(Вінницька,

Кіровоградська,

Черкаська,

Дніпропетровська,

Київська,
Запорізька,

Дніпропетровська, Чернівецька області).
Суттєве

значення

для

рекреаційних

потреб

мають

землі

лісогосподарського призначення, яких в Украні налічується 9028 тис.га. За
відомчим підпорядкуванням, найбільша площа лісових земель (близько 73%)
перебуває у користуванні лісогосподарських підприємств Держлісагентства.
Тільки лісам, серед інших природних комплексів, притаманна максимальна
властивість стабілізації довкілля, вони розглядаються як один із вирішальних
чинників забезпечення життєдіяльності суспільства і як важлива ланка у
системі сталого розвитку. Ліси за призначенням і розміщенням виконують
переважно екологічні (водоохоронні, захисні, санітарно-гігієнічні, оздоровчі
та інші) функції, мають обмежене експлуатаційне значення. Лісистість
України становить 15,9%. За площею лісів у Європі Україна посідає дев'яте
місце (без Російської Федерації). В той же час лісистість є значно меншою ніж
в Європейських країнах, для порівняня Фінляндія – 68,4%, Швеція – 67%,
Іспанія – 54,8%, Італія – 36,2% (таблиця 2.4.) [82].
Ліси розташовані досить нерівномірно. Вони сконцентровані переважно
в Поліссі та українських Карпатах. Лісистість у різних природних зонах має
значні

відмінності

й

не

досягає

оптимального

рівня,

при

якому

найефективніше використовуються земельні ресурси, формується екологічно
стабільне середовище й найповніше виявляється весь комплекс корисних
властивостей лісу.
За даними Державного агентства лісових ресурсів України в останні 50
років лісистість країни зросла майже в 1,5 рази, а запас деревини – в 2,5 рази.
Запас деревини в лісах оцінюється в межах 2,1 млрд. м³. Загальна середня
зміна запасу сягає 35 млн.м³. Середня щорічна зміна запасу на 1 га у лісах
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Держлісагентства – 3,9 м³ і коливається від 5,0 м³ у Карпатах до 2,5 м³ у
Степовій

зоні

[82].

Відбувається

поступове

збільшення

запасу,

що

підтверджує значний економічний і природоохоронний потенціал лісів
України.
Таблиця 2.4.
Лісистість країн Європи
№
п/п

Країна

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Швеція
Іспанія
Фінляндія
Туреччина
Франція
Норвегія
Німеччина
Італія
Україна
Польща

Загальна
площа країни,
тис. га
45218
50596
33814
77945
54919
32376
35702
30132
60355
31268

Площа
вкритих
лісом, тис. га
30625
27748
23116
21702
17572
12884
11076
10916
9574
9319

Лісистість, %

67,7
54,8
68,4
27,8
32,0
38,3
31,0
36,2
15,9
29,8

Джерело: сформовано автором на основі [82].

Ліси залежно від виконуваних ними основних функцій роподіляються
на категорії: експлуатаційні ліси – 3937 тис. га, захисні ліси – 3416 тис. га,
рекреаційно-оздоровчі ліси – 1586 тис. га, ліси природоохоронного,
наукового, історико-культурного призначення – 1440 тис. га (рис. 2.6).
Рекреаційно-оздоровчі ліси, які виконують переважно рекреаційні,
санітарні, гігієнічні та оздоровчі функції, розміщені на площі близько 1,6 млн.
га, що становить майже 15% лісового фонду. Так, на території лісового фонду
розташовані унікальні природні комплекси, які мають ландшафти високої
пейзажної цінності з рідкісними видами флори і фауни. Є в лісовому фонді
також визначні природні об‟єкти, водоспади, карстові печери, лісові озера,
місця поселень рідкісних птахів та тварин, а також об‟єкти історикокультурного призначення. Значна кількість цінних лісових ділянок традиційно
використовується

населенням

для

відпочинку.

Лісогосподарськими
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підприємствами щорічно проводиться благоустрій рекреаційних ділянок на
загальній площі понад 1,9 тис. га (рекреаційні пункти вздовж автомобільних
доріг, водойм, історичних і природних пам‟яток тощо) [82].

експлуатаційні ліси

14%
захисні ліси

38%

15%

рекреаційно-оздоровчі ліси

ліси природоохоронного,
наукового, історико-культурного
призначення

33%

Рис. 2.6. Розподіл лісів за категоріями, залежно від виконуваних ними
функцій
Джерело: сформовано автором на основі [82].

Рекреаційна
представляє

діяльність

собою

нормативно-правовими

систему

на

об'єктах

дій,

природно-заповідного

лімітованих

обмеженнями

з

фонду

природоохоронними

використання

і

ресурсного

рекреаційного потенціалу природоохоронних територій для досягнення
визначеного рекреаційного ефекту [67, с.42]. Тому, рекреаційна діяльність
здійснюється в умовах переважання природоохоронної складової в системі
природокористування.
За результатами даних обліку територій та об‟єктів природнозаповідного фонду, в Україні станом на 01.01.2018 р. налічувалось 663
територій і об'єктів ПЗФ загальнодержавного значення: 19 природних і 5
біосферних заповідники, 49 національних природних парків, 320 заказників,
136 пам'ятки природи, 18 ботанічних садів, 7 зоологічних парків, 20 дендро-
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логічних парків, 89 парків-пам'яток садово-паркового мистецтва (табл. 2.5).
Їхня загальна площа становила 2477,1 тис. га (в межах території України) або
57,36 % від усієї площі ПЗФ і 4,10 % від площі України. Кількість територій і
об‟єктів ПЗФ місцевого значення становило 7582 одиниці площею 1,841 млн.
гектарів [143].
Таблиця 2.5
Структура і показники динаміки об’єктів природно-заповідного
фонду України (2000-2017 рр.)
Назва категорій природнозаповідного фонду
Природні заповідники
Біосферні заповідники
Національні природні
парки
Регіональні ландшафтні
парки
Заказники

Загальнодержавного
значення

Місцевого значення
Пам‟ятки природи

Загальнодержавного
значення

Місцевого значення
Заповідні урочища
Ботанічні сади

Загальнодержавного
значення

Місцевого значення
Дендрологічні парки

Загальнодержавного
значення

Місцевого значення
Зоологічні парки

Загальнодержавного
значення

Місцевого значення
Парки-пам‟ятки садовопаркового мистецтва

Загальнодержавного
значення

Місцевого значення
Разом:

2000
16
4
11

Кількість, од
Роки
2005 2010 2017
17
19
19
4
4
5
15
47
49

2000
160,7
212,1
599,8

Площа, тис.га
Роки
2005
2010
2017
164,3 205,3 206,6
226,3 250,9 479,1
670,9 1215,8 1311,6

410,3

627,6

28

46

58

81

2432
281

2693
303

2922
306

3167
320

987,5 1089,1 1282,1 1389,6
344,8 366,5 419,7 464,2

2151
2992
132

2390
3057
132

2616
3245
132

2847
3441
136

642,7
22
5,7

722,6
25,3
5,8

862,4
27,7
5,8

925,4
29,8
6,3

2860
740
22
17

2925
793
25
17

3113
803
28
18

3305
812
28
18

16,3
76
2
1,9

19,5
95,4
1,9
1,8

21,9
97,2
1,9
1,8

23,5
97,9
2,0
1,9

5
35
19

8
42
19

10
54
19

10
57
20

0,1
1,4
1,3

0,1
1,5
1,3

0,1
1,7
1,4

0,1
1,8
1,5

16
12
7

23
12
7

35
12
7

37
13
7

0,1
0,4
0,1

0,2
0,4
0,1

0,3
0,4
0,1

0,3
0,4
0,1

5
516

5
539

5
547

6
572

0,3
13,4

0,3
13,4

0,3
13,4

0,3
13,3

88

88

88

89

6,0

6,0

6,0

5,7

428
6808

451
7243

459
7739

483
8245

7,4
2486

Джерело: побудовано автором за даними [143].

648,1

786,0

7,4
7,4
7,6
2916,2 3744,5 4318,2
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Частка площ територій та об'єктів окремих категорій у ПЗФ складала:
природних заповідників – 4,79%, біосферних заповідників – 11,09 %,
національних природних парків – 30,37 %, заказників – 32,18 %, пам'яток
природи – 0,69 %, регіональних ландшафтних парків – 18,2 %, заповідних
урочищ – 2,26 %, ботанічних садів – 0,05%, зоологічних парків – 0,01 %,
дендрологічних парків – 0,05 %, парків пам'яток садово-паркового мистецтва
– 0,31% (рис. 2.7).

Рис. 2.7. Розподіл площі об'єктів ПЗФ за категоріями (тис. га)
Джерело: сформовано автором за даними [143].

Відповідно до «Положення про рекреаційну діяльність в межах
територій та об‟єктів природно-заповідного фонду України», рекреаційна
діяльність в межах територій та об‟єктів природно-заповідного фонду
здійснюється установами ПЗФ, підприємствами, установами та організаціями,
яким ці території та об‟єкти підпорядковані, забезпеченням таких умов:
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1) створення і функціонування рекреаційної інфраструктури на
визначених згідно із законодавством територіях та об‟єктах ПЗФ;
2) організація та інфраструктурне облаштування туристичних та
екскурсійних маршрутів, еколого-освітніх стежок;
3) координація діяльності установами ПЗФ суб‟єктів рекреаційної
діяльності незалежно від форми власності та підпорядкування з огляду на
використання природних та історико-культурних ресурсів у межах територій
та об‟єктів ПЗФ;
4) створення і ведення інформаційного банку даних щодо рекреаційних
закладів, які розташовані в межах територій та об‟єктів ПЗФ;
5)

участь

у

вітчизняних

і

міжнародних

науково-практичних

конференціях, з‟їздах, семінарах, присвячених питанням розвитку рекреації;
6) вивчення, узагальнення та впровадження вітчизняного і зарубіжного
досвіду щодо організації рекреаційної діяльності на природно-заповідних
територіях та об‟єктах.
Рекреаційна діяльність організовується відповідно до функціонального
зонування та проектів організації території національних природних парків
(НПП) і регіональних ландшафтних парків (РЛП), охорони, відтворення та
рекреаційного використання їхніх природних комплексів і об‟єктів, проектів
організації території біосферних заповідників та охорони їх природних
комплексів, а також проектів утримання та реконструкції парків-пам‟яток
садово-паркового

мистецтва,

проектів

організації

території

зоопарків,

дендропарків тощо. До числа найбільш характерних видів туристичнорекреаційної діяльності на природоохоронних територіях можна віднести:
спортивний

туризм

(в

т.

ч.

пішохідний

туризм,

велосипедний,

водноспортивний, спелеотуризм за умов обладнаних і контрольованих
маршрутів; мисливський і риболовний туризм, за умов визначених строків,
способів, квот, меж зон дозволеного мисливства і рибальства; зелений
сільський туризм; пізнавально-природний (екскурсійний) туризм; лікувальна і
реабілітаційна діяльність; промислова рекреація (збір ягід, грибів, горіхів,
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лікарських рослин, тощо); етнографічний туризм; подієвий і фестивальний
туризм) [67, с. 40].
Згідно з даними Держгеокадастру проведений аналіз розподілу земель
за структурою землевласників та землекористувачів, який вказує на те, що
основну

частку

всіх

земель

закріплено

за

сільськогосподарськими

підприємствами – 16855,4 тис. га та громадянами, яким надано 20762,2 тис. га;
заклади, установи, організації мають у своїй власності 771,4 тис. га;
промислові та інші підприємства – 539,8 тис. га; підприємства та організації
транспорту та зв‟язку – 643,5 тис. га; частини, підприємства, організації,
установи, навчальні заклади оборони – 400,3 тис. га; організації, підприємства
і установи природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історикокультурного призначення – 513,7 тис. га; лісогосподарські підприємства –
8653,7 тис. га; водогосподарські підприємства – 255,8 тис. га; спільні
підприємства – 75,4 тис. га; підприємства, що повністю належать іноземним
інвесторам – 14,8 тис. га; землі запасу та землі, не надані у власність та
постійне користування в межах населених пунктів (які не надані у тимчасове
користування) – 10738,9 тис.га.
Зараз в Україні землі рекреаційного призначення використовують:
сільськогосподарські підприємства – 4,9 тис. га; громадяни, яким надано землі
у власність та землекористування – 13,2 тис. га; заклади, установи, організації
– 4,9 тис. га; промислові та інші підприємства – 0,4 тис. га; підприємства та
організації транспорту та зв‟язку – 0,1 тис. га; частини, підприємства,
організації, установи, навчальні заклади оборони – 0,1 тис. га; організації,
підприємства і установи природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та
історико-культурного призначення – 32,7 тис. га (в т.ч. природоохоронного
призначення – 0,5 тис. га, оздоровчого – 0,1 тис. га, рекреаційного – 32,0 тис.
га, історико-культурного призначення – 0,1 тис. га); лісогосподарські
підприємства – 46,1 тис. га; підприємства, що повністю належать іноземним
інвесторам – 0,1 тис. га; землі запасу та землі, не надані у власність та
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постійне користування в межах населених пунктів (які не надані у тимчасове
користування) – 6,2 тис. га.
Досліджено показники нормативної грошової оцінки (НГО) для
сільськогосподарських

угідь

та

земель

несільськогосподарського

призначення. Показники НГО для сільськогосподарських угідь складають:
рілля – 26 тис. грн/га, багаторічні насадження – 49 тис. грн/га, сіножаття –
6 тис. грн/га, пасовища – 5 тис. грн/га [96]. Порівняно з землями
сільськогосподарського призначення показники нормативної грошової оцінки
земель несільськогосподарського призначення характеризуються значно
вищими показниками вартості.
Середнє
призначення

значення

НГО

складає:

землі

для

земель

несільськогосподарського

природно-заповідного

та

іншого

природоохоронного призначення – 344567 грн/га, землі оздоровчого
призначення - 86303 грн/га, землі рекреаційного призначення – 1011632
грн/га, землі історико-культурного призначення – 75743 грн/га, землі
лісогосподарського призначення – 95610 грн/га, землі водного фонду – 20449
грн/га, землі промисловості, транспорту, зв‟язку, енергетики, оборони та
іншого призначення – 1434075 грн/га.
Результати

розподілу

нормативної

грошової

оцінки

земель

несільськогосподарського призначення за регіонами країни наведено в
таблиці 2.6., які свідчать про те, що в структурі вказаних земель найвищими
показниками характеризуються землі рекреаційного призначення та землі
промисловості,

транспорту,

зв‟язку,

енергетики,

оборони

та

іншого

призначення. В той же час, найвищі показники НГО земель рекреаційного
призначення характерні для Донецької, Київської, Одеської, Рівненської,
Херсонської областей.
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Таблиця 2.6.
Показники нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення
Область

Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька (мінімум)
Донецька (максимум)
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська (мінімум)
Київська (максимум)
Кіровоградська
Луганська
Львівська

Загальна
площа,
тис. га

369,6
561,3
288,9
240,0
1171,2
640,8
117,1
597,6
776,5
165,7
348,4
742,5

Землі
Землі
Землі
Землі
природно- оздоровчого рекреаційного
історикозаповідного призначення призначення культурного
та іншого
призначення
природо
охоронного
призначення
408900
432900
-

43965
60800
64400
168994
65500
328800

887605
285557
723746
45000
1124500
171683
881889
76100
42531
4000300
335858
772800

96300
102000
-

Землі
лісогосподарського
призначення

Землі
водного
фонду

81649
270000
11412
99396
105267

21505
46475
6007
16000
37000
15068
18459
21786
32024
13210
17808
22754
17586

Землі
промисловості,
транспорту,
зв‟язку,
енергетики,
оборони та
іншого
призначення
724925
736434
1823581
737500
2540000
442593
1424239
788122
1196881
566200
10451300
743817
360561
1371183
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Миколаївська
Одеська (мінімум)
Одеська (максимум)
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська
Середнє по Україні

162,0
228,8
289,4
760,3
500,6
180,1
422,2
372,7
296,2
345,9
268,2
694,6
*

243600
350920
286517
344567

Джерело: сформовано за даними [96].

29800
37200
70633
4042
66599
94900
86303

336179
67400
6643500
217091
1280800
950159
490492
3340921
178897
96274
318260
1011632

29800
37200
113416
75743

26500
190400
16200
59670
95610

13458
13200
29700
35948
17700
18800
21217
19330
11625
20857
14361
13457
16349
20449

1173120
745421
1101000
956875
907653
1393201
2715955
628372
674618
1021342
626989
1434075
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Варто звернути увагу, з точки зору особливостей використання земель
та дослідження місця в них рекреаційних територій, на Одеську область. Так,
Одеська область є найбільшою із областей України (5,5% території),
приморський і прикордонний регіон, який розташований на крайньому
південному заході країни, з територією 33,4 тис. км² та з населенням 2,5 млн.
осіб.
Земельні ресурси Одеської області складають 3331,4 тис. га. У складі
земельних

ресурсів

області

найбільшою

є

питома

вага

земель

сільськогосподарського призначення – 2659,2 тис. га (79,8 %), з них рілля –
2075,5 тис. га (62,3%). Землі громадського призначення складають 30,5 тис.
га. Площа земель оздоровчого призначення становить 2,0 тис. га, а площа
рекреаційного

призначення

–

4,5 тис.

га. Землі

лісогосподарського

призначення, ліси та інші лісовкриті площі займають 223,0 тис. га або 6,7 %
території області. Землі водного фонду становлять 210,6 тис. га або 6,3 %
території області, в тому числі природні водотоки (річки та струмки) – 15,3
тис. га, озера та лимани – 167,2 тис. га, ставки – 12,1 тис. га, штучні
водосховища – 7,6 тис. га, штучні водостоки (канали, колектори, канави) –
8,4 тис. га. Землі промисловості, транспорту, зв‟язку, енергетики складають
31,7 тис. га. Землі, що використовуються для транспорту та зв‟язку, в цілому
по Одеській області займають 25,1 тис. га. [130].
Слід

зазначити,

що

впродовж

останніх

років

відбуваються

трансформації у складі використання земельного фонду шляхом скорочення
площ сільськогосподарських угідь на території Одеського регіону (рис. 2.8).
Це

пояснюється

сільськогосподарського

тим,

що

призначення

відбувається
з

обігу,

що

вилучення

земель

спричинює

суттєве

погіршення їх якісного складу, а в окремих випадках ґрунти взагалі втрачають
свої якісні властивості та родючість. В противагу, спостерігається збільшення
площ забудованих земель в приміській зоні міста Одеса, що пов‟язано із
зміною цільового призначення земель на землі інших категорій земельного
фонду, зменшуються місця для рекреації населення та зелених зон,
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відбувається порушення земель внаслідок зміни природного ландшафту при
забудові, забруднення та деградація ґрунтового покриву, засмічення,
виснаження земель тощо.

2595,7
2595,1
2594
2593,4
2592,6

2003

2004

2006

2008

2010

2592,5

2011

2591,8

2591,8

2013

2016

2591,6

2018

Рис. 2.8. Динаміка зміни площ сільськогосподарських угідь
Одеської області (2003-2018 рр., тис. га)
Джерело: сформовано автором за даними [130, 131].

Загалом, сучасний стан використання земель Одеської області не
відповідає вимогам раціонального природокористування. Оцінка екологічного
стану земель оцінюється згідно із градаціями коефіцієнтів екологічної
стабільності

і

антропогенного

навантаження.

Показник

екологічної

стабільності землекористування для Одеської області становить на рівні
близько 0,33, що характеризує територію регіону як екологічно нестабільну
(К ек.ст. 0,33), а також землекористування зазнає підвищеного рівня
антропогенного навантаження (К

ан.н.

3,60). Покращення стану можливе за

умови збільшення площ екологостабілізуючих угідь (ліси, водойми, природні
кормові угіддя, заповідні території). Так, збільшення площі ріллі, особливо на
схилових землях, призвело до порушення екологічно збалансованого
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співвідношення сільськогосподарських угідь, лісів та водойм, що негативно
позначилося на стійкості агроландшафтів і зумовило значне техногенне
навантаження на екосферу [66, с. 79]. Крім того, вагомими чинниками, що
дестабілізують

екологобезпечний

стан

земель

є

низка

порушень

природоохоронного та земельного законодавства, не розроблена і не
впроваджується адекватна система заходів з охорони земель.
Станом на 01.01.2018 р. площа земель під об‟єктами природоохоронного
призначення Одеської області становить 113,0 тис. га або 3,4 % від території
області. Природно-заповідний фонд в Одеській області налічує в своєму
складі 123 територій та об‟єктів, загальна площа яких становить 159974,2 га. З
урахуванням того, що 12 об‟єктів загальною площею 133,25 га знаходяться у
складі природно-заповідних територій, фактично займана площа природнозаповідного фонду в області становить – 150840,95 га [131, с. 91]. Показник
заповідності для Одеської області складає 4,5%. В той же час, показники
заповідності і їх площа залишається меншою ніж у задекларованих
програмних документах, а показник заповідності майже втричі менший від
оптимального рівня.
Землі лісогосподарського призначення, ліси та інші лісовкриті площі
займають 223,0 тис. га або 6,7 % території області, що в 1,5 рази нижче
порівняно з оптимальною. На одного мешканця області припадає лише 0,1 га
лісу.

Ліси,

які

лісогосподарських

знаходяться
підприємств

в

постійному
області

користуванні

віднесені

до

державних

категорій:

ліси

природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення – 48053 га;
рекреаційно-оздоровчі ліси – 17492 га; захисні ліси – 74848 га [130]. Оскільки
ліси області здебільшого мають штучне походження і виконують екологічні,
захисні, водоохоронні, оздоровчі, рекреаційні та інші важливі функції вони
потребують постійного догляду. На сьогодні цим лісам загрожує повне
зникнення, через те, що лісогосподарські підприємства залишились без
засобів існування. Тому належне регулярне фінансування дасть змогу
державній лісовій охороні здійснювати охорону лісів області від пожеж та
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незаконних рубок і забезпечувати комплекс заходів із лісорозведення,
лісовідновлення, догляду за лісами, захисту від шкідників та хвороб.
Слід зазначити, що рекреаційні території входять до складу екологічної
мережі Одеської області, до якої включено землі природно-заповідного
фонду, землі лісового і водного фонду, землі оздоровчого, рекреаційного
призначення, території та землі, які є місцями мешкання і зростання об'єктів
тваринного і рослинного світу, занесених в червону і Зелену книги України,
водно-болотні угіддя, малопродуктивні і деградовані сільськогосподарські
землі як сполучні, буферні і відновлювальні елементи екомережі, яри та
балки, пасовища і сіножаті (таблиця 2.7). Загальна площа таких земель в
області складає 1341,81 тис. га. У складі об‟єктів екомережі площа об‟єктів
ПЗФ складає 159,9 тис. га, водно-болотні угіддя – 226,3 тис. га, відкриті
заболочені землі – 72,52 тис. га, водоохоронні зони – 183,39 тис. га,
прибережні захисні смуги – 35,18 тис. га, ліси та інші лісовкриті площі –
223,95 тис. га, курортні та лікувально-оздоровчі території – 0,7 тис. га,
рекреаційні території – 2,4 тис. га, відкриті землі без рослинного покриву або
з незначним – 33,14 тис. га, пасовища, сіножаття – 403,29 тис. га [130].
В той же час, збільшення територій, придатних для рекреаційної
діяльності

доцільно

проводити

за

рахунок

земель,

які

зазнають

екодеструктивного впливу в результаті природної і антропогенної діяльності.
У Одеській області до таких земель станом на 01.01.2019 р. відносять:
кам'янисті місця – 1845 га; піски - 3399,4 га; болота – 77206,7 га; солончаки –
11531,8 га яри – 14031,8 га, землі, які забруднені промисловими та іншими
відходами – 40,6 га.
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Таблиця 2.7
Складові структурних елементів екологічної мережі*

5
2,908
0,004
6,433
11,661
11,113
9,810
0,451
0,470
0,385
2,983
51,483
3,199
4,202
0,937
0,048

9
0,5
0,5
0,13
0,50
1,17
1,49
1,01
0,44
1,7
4,89
7,05
0,6
1,23
0,07
0,06
0,01
0,08

10
15,35
6,27
23,84
7,24
5,33
8,14
6,58
12,97
6,18
5,29
2,50
16,34
5,18
13,13
8,09
6,53
8,27

11
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

12
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0

13
-

14
2,33
0,87
2,06
1,77
1,77
1,15
1,18
1,08
0,98
1,71
0,33
1,53
0,66
1,65
1,46
0,96
0,68

15
14,26
16,72
17,150
28,210
4,68
6,48
13,40
27,16
21,43
6,25
3,99
12,27
13,307
20,60
17,87
18,31
14,78

Радіоактивно
забруднені землі

8
1,02
2,6
1,55
4,16
1,75
2,24
3,3
0,66
21,33
29,35
55,02
0,91
1,85
0,11
0,54
1,00
2,68

Відкриті землі без
рослинного
покриву або з
незначним
Пасовища,
сіножаття

7
0,92
0,28
1,46
2,24
7,55
11,64
0,35
0,15
0,64
4,60
29,92
0,11
0,18
0,51
0,8
0,97
0,24

Курортні та
лікувальнооздоровчі території
Рекреаційні
території
Землі під
консервацією

6
4,0
20,0
76,0
8,0
32,8
22,0
-

Ліси та інші
лісовкриті площі

4
37,288
27,244
52,623
59,781
53,563
116,95
26,271
42,93
53,265
63,073
183,293
34,959
48,909
37,007
28,82
27,78
26,778

Прибережні
захисні смуги

3
104,977
137,921
131,731
163,687
184,891
149,2461
136,356
143,594
116,196
119,399
135,8695
81,844
148,868
102,615
101,287
110,03
109,2926

Складові елементи екологічної мережі, тис. га
Водоохоронні зони

Загальна
площа
екомере
жі, тис.
га

Відкриті
заболочені землі

2
Ананьївський
Арцизcький
Балтський
Березівський
Б.Дністровський
Біляївський
Болградський
В-Михайлівський
Іванівський
Ізмаїльський
Кілійський
Кодимський
Лиманський
Подільський
Окнянський
Любашівський
Миколаївський

Загальна
площа,
тис. га

Водно-болотні
угідді

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Одиниці
адміністративнотериторіального
устрою

Об‟єкти ПЗФ

№
з/п

16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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6
8,0
7,5
48,0
-

0,018
0,165
0,936
159,9

226,3

7
1,22
4,17
0,64
0,57
0,15
1,16
0,56
0,26
0,45
0,512
0,04
0,0
0,55
0,02
0,00
0,01
72,52

*Примітка: площа надана по існуючим угіддям
Джерело: сформовано автором на основі [131].

8
1,23
9,75
8,06
2,74
2,43
1,79
24,20
0,35
1,25
0,03

9
1,00
4,33
0,75
0,36
0,05
0,19
6,40
0,03
0,06
0,02

0,94
0,41
0,09
0,00
0,02
0,03
183,39

0,22
0,28
0,04
0,00
0,01
0,02
35,18

10
3,34
2,56
6,18
12,52
5,76
11,21
4,14
12,35
7,16
0,04
0,078
0,0
0,0
0,33
0,00
0,001
223,950

11
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,5
0,0
0,0
0,7

12
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,5
0,0
0,0
0,0
0,9
0,0
0,0
2,4

13
-

14
0,65
0,86
1,45
0,53
1,12
1,86
2,99
0,68
1,0
0,46
0,1
0,06
0,17
0,09
0,02
0,01
33,14

15
2,82
4,78
22,23
6,15
18,04
34,47
5,401
18,38
33,99
0,0
0,0
0,0
0,03
0,07
0,04
0,05
403,29

Радіоактивно
забруднені землі

5
8,227
0,028
8,407
5,474
28,268
1,419
0,696
0,2644

Відкриті землі без
рослинного
покриву або з
незначним
Пасовища,
сіножаття

4
26,787
33,95
39,338
31,277
27,55
56,154
120,059
33,469
44,606
1,9264
1,396
0,915
0,88
2,756
0,09
0,121
1341,81

Курортні та
лікувальнооздоровчі території
Рекреаційні
території
Землі під
консервацією

3
81,485
86,124
136,797
61,746
147,45
187,357
174,758
95,61
150,183
3,362
5,349
2,646
2,54
16,2
1,061
0,774
3331,295

Ліси та інші
лісовкриті площі

2
Овідіопольський
Ренійський
Роздільнянський
Савранський
Саратський
Тарутинський
Татарбунарський
Захарівський
Ширяївський
м. Одеса
м. Б.Дністровський
м. Ізмаїл
м. Іллічівськ
м. Котовськ
м. Теплодар
м. Южне
Всього по області:

Прибережні
захисні смуги

1
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Складові елементи екологічної мережі, тис. га
Водоохоронні зони

Загальна
площа
екомере
жі, тис.
га

Відкриті
заболочені землі

Загальна
площа,
тис. га

Водно-болотні
угідді

Одиниці
адміністративнотериторіального
устрою

Об‟єкти ПЗФ

№
з/п

16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Загалом площа деградованих земель по Одеській області складає
33,0 тис. га, до порушених земель віднесено 2,4 тис. га (з них не
використовуються у виробництві 1,5 тис. га), площа земель під твердими
побутовими відходами складає 0,5 тис. га. Реабілітацію таких земель доцільно
проводити шляхом рекультивації порушених земель, консервації (залуження,
заліснення)

деградованих

та

малопродуктивних

земельних

угідь

та

переведення їх в окремі об‟єкти, що можуть стати рекреаційними (чи
придатними для рекреаційної діяльності) і, відповідно, розробку необхідної
документації із землеустрою.
2.3. Особливості рекреаційного землекористування урбанізованих
територій
Безпрецедентно високі темпи розвитку світової економіки і глобальної
трансформації середовища у ХХ ст. радикально змінили світ за декілька
останніх десятиліть: з 1960 по 2000 роки населення світу подвоїлось, з 3 до 6
млрд. людей, а в 2017 році населення світу складало 7,4 млрд. Просторовий
розвиток

та

посилення

глобалізаційних

викликів

збільшують

об‟єм

споживання людством природних ресурсів: енергетичних, водних, лісових,
земельних, біологічних, внаслідок чого збільшується антропогенний пресинг
на компоненти біосфери, що супроводжується і істотним підвищенням рівня
промислових відходів [152, с. 122]. Стратегія сталого розвитку, яка є
ключовою концепцією формування сучасного світогляду, орієнтована
насамперед на людину та поліпшення якості її життя у сприятливому
соціально-економічному середовищі та екологічно чистому, здоровому,
різноманітному природному довкіллі.
В межах урбанізованих територій з несприятливими екологічними
умовами та довкіллям проживає нині значна частина населення, а висока
питома вага традиційних промислових підприємств в структурі економіки
регіонів надає особливу актуальність проблемі відновлення фізичних,
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емоційних сил людини, затрачених в процесі трудової діяльності і відповідно
проблемі задоволення потреб людей у рекреаційних об‟єктах.
Сучасні глобалізаційні виклики, інтенсивний розвиток світового
господарства, перебіг процесів у всіх сферах життєдіяльності позначились на
тенденціях розвитку урбанізації пов‟язаних з утворенням і функціонуванням
міських агломерацій. Починаючи з XX століття спостерігаються послідовні
зрушення на користь розвитку міських поселень і, досить часто, початок
бурхливого зростання міст та їх агломерування пов'язують з процесами
індустріалізації: поява в міських поселеннях значних виробництв, які
потребують значно більше трудових ресурсів, призводить до розвитку
коопераційних зв'язків між промисловими підприємствами та економічного
зближення населених пунктів.
Основні міські агломерації України постали в період із 1957 по 1979 рік:
чисельність населення Києва досягла мільйонного рівня в 1957 році, Харкова у 1962 році, а Одеси - в 1974 році. Фактично, «урбанізація» в України триває
попри стрімке зменшення чисельності населення [160, с. 185]. Близько 34%
міського населення зосереджено у восьми містах (Києві, Харкові, Одесі,
Дніпрі, Донецьку, Запоріжжі, Львові та Кривому Розі). Якщо в загальному
врахувати населення, що мешкає в функціональній приміській зоні цих
восьми міст, то вона склала б ще більшу частку міського населення України
(62%), оскільки кожне з зазначених міст є ядром великої міської агломерації.
Нині в Україні виділяють близько 30 міських агломерацій, які знаходяться на
стадії формування. За різними оцінками, у 19 великих міських агломераціях
країни проживає 36% населення. Сьогодні 5 агломерацій країни мають
населення більше 1,5 млн. осіб (Київська, Харківська, Донецько-Макіївська,
Дніпровська,

Одеська).

обумовлюються
сприятливими

Тому

специфікою
для

функціональні
їх

розселення

екологічних
населення

і

особливості
умов,

які

розміщення

агломерацій
є

найбільш
наукоємних

виробництв та потребують сприятливого екологічного середовища, а ресурси
даних територій впливають на їх розвиток та спеціалізацію.
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У межах міських агломерацій слід визначати території, які виконують
особливі рекреаційні та санітарно-захисні функції та повинні переважно
розвиватись як національні парки, природоохоронні території, центри
вивчення і збереження природного середовища, відпочинку, туризму і
рекреації, що вимагає відбору розміщення тут нових виробництв і посилення
контролю за ходом їх формування з урахуванням екологічних обмежень.
Загальна площа земель України складає 60354,9 тис. га. Площа земель
міст складає 1342,7 тис. га, селищ – 565,6 тис. га, сільських населених пунктів
- 5671,3 тис. га, на яких проживає все населення країни. Найбільші площі
населених пунктів зосереджені у Київській, Львівській, Івано-Франківській,
Полтавській областях (рис. 2.9).

Рис. 2.9. Просторовий розподіл площ земель населених пунктів та
наявності земель природоохоронного, рекреаційного, історико-культурного
та оздоровчого призначення
Джерело: сформовано автором на основі даних Держгеокадастру.

120

Проведена

оцінка

структури

функціональних

типів

територій

(функціональних зон) країни в динаміці показників (2000 - 2019 рр.) за видами
та режимами їх переважного використання (табл. 2.8). Тож перерозподіл
функціональних зон за майже 20-річний період практично не відбувся. Наразі
відбулися істотні зміни у трансформації забудованих земель: площа земель
сільських населених пунктів порівняно із 2000 роком зросла майже утричі, а
площа міських поселень зросла лише на 25%. Збільшення площі поселень
відбувалося стрімкими темпами у приміських зонах великих міст, насамперед
Києва, за рахунок переведення земель із категорії сільськогосподарських угідь
в категорію забудованих, неадекватному зростанню меж населених пунктів.
Таблиця 2.8.
Структура функціональних зон
Функціональна зона

Частка від площі держави
Станом на 01.01.2001р.

Станом на 01.01.2019р.

Урбанізації (забудована)

3,0

4,0

Зона сільського
господарства

64,0

62,0

Зона національної
екологічної мережі

24,0

25,0

Зона радіаційного
забруднення

9,0

9,0

Джерело: сформовано на основі [46].

Зона сільського господарства зменшилася лише на 2% (у європейських
країнах вона складає на рівні 25-40%). Площа зони національної екологічної
мережі, яка у Європі становить 40-50% збільшилась лише на 1%. Площа
національної екологічної мережі мала збільшитись, насамперед, за рахунок
зростання площ лісів, рекреаційних територій, запровадження на частині
сільськогосподарських угідь екологічного та «зеленого» туризму й інших
заходів, що реально не відбулося.
Реально ж площа лісів та інших лісовкритих площ збільшилась всього
на 133 тис. га. Показник лісистості по Україні (16%) залишається нижчим, ніж
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у Європейських країнах. Також недостатнє збільшення площі земель, що
використовуються для відпочинку.
За допомогою структурно-динамічного аналізу з‟ясовано, що загальний
стан землекористування урбанізованих територій характеризується значними
диспропорціями. Зокрема має місце високе економічне та екологічно
необґрунтоване господарське освоєння земель, нераціональне розміщення
житлових

та

виробничих

територій,

низькою

є

частка

земель

лісогосподарського, природно-заповідного та іншого природоохоронного,
рекреаційного, оздоровчого, історико-культурного призначення.
Значний

деструктивний

вплив

на

розвиток

рекреаційного

землекористування має незадовільний стан довкілля в Україні, який
зумовлений низькими темпами розбудови екологічного каркасу території,
посиленням негативного впливу господарської діяльності на компоненти
довкілля, відсутністю налагодженої системи поводження з відходами,
низьким рівнем екологічної свідомості населення.
Показники викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря наведені в
табл. 2.9. З‟ясовано, що тенденція скорочення викидів шкідливих речовин в
атмосферне повітря намічається лише протягом останніх п‟яти років, а до
початку 2014 року спостерігалась тенденція їх постійного зростання.
Так, найбільша частка у загальних викидах забруднюючих речовин
стаціонарними

джерелами

в

Україні

належить

Донецькій

та

Дніпропетровській областям, які разом здійснюють майже 54% від усіх
викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря.
При цьому слід акцентувати увагу, що скорочення обсягів викидів
шкідливих речовин в атмосферне повітря переважно було досягнуто внаслідок
скорочення обсягів виробництва, а не за рахунок впровадження новітніх
технологій виробництва та вловлювання забруднюючих речовин.
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Таблиця 2.9
Викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря за регіонами
Адміністративно-територіальні
одиниці

Обсяги викидів,
тис. т.

2001 ±
2018

Частка в
загальному
обсязі, %

2001

2013

2018

АР Крим

32,6

26,6

-

-

-

Вінницька

71,7

149,5

97,3

25,60

3,76

Волинська

8,7

6,6

5,1

-3,60

0,20

Дніпропетровська

848,6

940,5

614,3

-234,30

23,76

Донецька

1588,7

1448,1

790,2

-798,50

30,57

Житомирська

13,1

17,2

13

-0,10

0,50

Закарпатська

7,8

7,7

4

-3,80

0,15

Запорізька

233,3

245,9

174,7

-58,60

6,76

Івано-Франківська

143,8

202,9

221,4

77,60

8,57

Київська

87,4

111,9

81,3

-6,10

3,15

Кіровоградська

47,2

15,7

12,2

-35,0

0,47

Луганська

439,6

442

46,7

-392,9

1,81

Львівська

114,5

121,4

106,7

-7,80

4,13

Миколаївська

13,3

20,4

13,1

-0,20

0,51

Одеська

20,8

26,2

37,4

16,60

1,45

Полтавська

64,9

66,6

52,1

-12,80

2,02

Рівненська

14,9

12

9,1

-5,80

0,35

Сумська

30,5

30,5

20,8

-9,70

0,80

Тернопільська

9,6

15,9

10,2

0,60

0,39

Харківська

156,1

210,3

44,7

-111,40

1,7

Херсонська

10,1

6

12,4

2,30

0,48

Хмельницька

18,7

17,2

22,1

3,40

0,85

Черкаська

26

73,1

57,9

31,90

2,24

Чернівецька

4,6

2,7

2,7

-0,60

0,10

Чернігівська

18,2

43,7

29,7

11,50

1,15

м.Київ

27,8

31,9

29,2

1,40

1,13

м.Севастополь

2,3

2,6
2508,3

-1511,6

97,04

Україна (без АРК і
4019,9
4265,9
Севастополя)
Джерело: сформовано автором за даними [46]

Наведена оцінка показників утворення відходів І-ІІІ класів небезпеки
(табл. 2.10).
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Таблиця 2.10
Утворення відходів І - ІІІ класів небезпеки
Адміністративно-територіальні
одиниці

Обсяги утворення відходів І - ІІІ
класів небезпеки, тис.т.
2000

2017

2018

Зміни
2000 ±
2018, %

АР Крим

67,9

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

Вінницька

0,5

1

0,8

60,0

0,11

Волинська

0,3

0,6

2,9

866,7

0,41

Дніпропетровська

980,8

53,4

26,2

-97,3

3,71

Донецька

110,7

171

152,6

37,9

21,60

Житомирська

0,2

1

1,1

450,0

0,16

Закарпатська

6,3

1,4

1,7

-73,0

0,24

Запорізька

375,9

17,5

18,3

-95,1

2,59

Івано-Франківська

15,4

6,8

3,8

-75,3

0,54

Київська

0,6

7,9

74,9

12383,3

10,60

Кіровоградська

0,5

6,2

6,1

1120,0

0,86

Луганська

150,4

6,4

6,7

-95,5

0,95

Львівська

1.1

2,6

2,7

145,5

0,38

Миколаївська

455,2

48,8

21,5

-95,3

3,04

Одеська

12

4,4

1,9

-84,2

0,27

Полтавська

39,4

75,5

100,9

156,1

14,28

Рівненська

3,7

0,6

3,8

2,7

0,54

Сумська

101,6

132,4

138,1

35,9

19,55

Тернопільська

0,4

11,9

14,9

3625,0

2,11

Харківська

261,2

51,6

60,4

-76,9

8,55

Херсонська

1,9

46,6

56,4

2868,4

7,98

Хмельницька

0,2

3,3

2,7

1250,0

0,38

Черкаська

3

0,7

0,8

-73,3

0,11

Чернівецька

0,1

0,1

0,1

0

0,01

Чернігівська

18,3

0,8

0,8

-95,6

0,11

м. Київ

4,7

7,2

6,4

36,2

0,91

м. Севастополь

0,9

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

Україна

2613,2

659,7

706,5

-73,0

100

Джерело: сформовано автором за даними [46].

Частка в
загальному
обсязі, %
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Так, порівняно з показниками 2000 року обсяги утворення відходів І-ІІІ
класів небезпеки скоротилися майже у 4 рази. Зазначене скорочення відбулося
за рахунок лише 10 регіонів. Решта регіонів збільшили обсяги утворення
відходів І-ІІІ класів небезпеки (табл.2. 10). Найзначнішим скорочення було у
Дніпропетровській (на 97,3% від показника 2000 р., а саме на 954,6 тис. т),
Миколаївській (на 95,3% – 433,7 тис. т) та Запорізькій (на 95,1% – 357,6 тис. т)
областях. Зростання обсягів утворення відходів у 2018 році відбулося
найбільш інтенсивно у Київській (на 67 тис. т) та Полтавській (на 25,4 тис. т)
областях. При цьому у Полтавської області й у 2017 році також відмічалося
суттєве зростання обсягів утворення відходів І-ІІІ класів небезпеки (24,1 тис.
т). Обидва зазначені регіони мають одні з найбільших часток в загальному
обсязі утворених в Україні відходів – відповідно 10,6% та 14,3%. Більші
частки мають тільки Донецька область (21,6%), в якій відмічене скорочення
інтенсивності утворення відходів І-ІІІ класів небезпеки на 18,4 тис. т відносно
2017 року, та Сумська область – з часткою 19,6%. В останній відмічене
незначне зростання утворення відходів відносно 2017 року (на 5,7 тис. т).
Сумарно ці 4 області утворюють 66,1% від загального обсягу утворення
відходів І-ІІІ класів небезпеки в Україні.
У структурі загальних обсягів відходів, що утворилися в державі,
відходи I-III класів небезпеки становлять менш як два відсотки загальної їх
кількості. Так, в Україні частка гірничопромислових відходів (розкривних
порід та продуктів збагачення корисних копалин) є високою - понад 75
відсотків усіх утворених відходів, з яких на відходи комунальної сфери
припадає менш як два відсотки [123]. Станом на кінець 2018 року обсяги
накопичених в Україні відходів І-ІІІ класів небезпеки становили 12321,7 тис.
т. Скорочення обсягів накопичених відходів склало 53,05% відносно обсягів у
2000 році. За останні 4 роки скорочення склало 2,53% (табл. 2.11). Найбільші
обсяги накопичених відходів сконцентровані у Запорізькій (7641,7 тис. т),
Сумській (2297,5 тис. т), Луганській (859,3 тис. т), Донецькій (793,6 тис. т),
Дніпропетровській (189,1 тис. т), Миколаївській (152,4 тис. т) та Харківській
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(120,4 тис. т) областях. Загалом на території цих 7 областей розміщено 98,1%
загального обсягу накопичених в Україні відходів І-ІІІ класів небезпеки [46].
Таблиця 2.11
Накопичення відходів І - ІІІ класів небезпеки
Адміністративнотериторіальні одиниці

Наявність на кінець року у спеціально
відведених місцях та на території
підприємств, тис.т.

Частка в
загальному обсязі
накопичених в
Україні, %

2000

2013

2018

АР Крим

636,7

н.д.

н.д.

н.д.

Вінницька

5,5

0,20

0

0

Волинська

0,4

1,92

1,1

0,01

Дніпропетровська

9114,9

512,15

189,1

1,53

Донецька

2156,2

755,51

793,6

6,44

Житомирська

0,9

1,67

0

0

Закарпатська

0,6

0,19

0

0

Запорізька

6002,5

7676,55

7641,7

62,02

Івано-Франківська

640,6

73,84

30,6

0,25

Київська

11,1

128,68

18,0

0,15

Кіровоградська

14,8

14,45

14,1

0,11

Луганська

3440,3

877,62

859,3

6,97

Львівська

445,8

36,89

0

0

Миколаївська

1933,8

257,29

152,4

1,24

Одеська

166,8

35,33

0

0

Полтавська

23

39,27

44,9

0,36

Рівненська

4,6

16,67

154,6

1,25

Сумська

1245,2

2047,39

2297,5

18,65

Тернопільська

0,3

0,04

0

0

Харківська

65,6

134,53

120,4

0,98

Херсонська

149,5

23,30

2,7

0,02

Хмельницька

2,4

4,58

0

0

Черкаська

7,2

0,87

0

0

Чернівецька

0,2

0,04

0

0

Чернігівська

3,3

0,89

1,6

0,01

м.Київ

171,4

0,87

0,1

0

м.Севастополь

0,5

0,23

н.д.

н.д.

12321,70

100

Україна
26244,10
12641,57
Джерело: сформовано автором за даними [46].
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Фактичні обсяги накопичених відходів перевищують ті, що відображені
у статистичній звітності, оскільки збанкрутілі та непрацюючі підприємства,
які раніше накопичили значні обсяги відходів, не враховуються під час
проведення державних статистичних спостережень. Місця видалення відходів,
які розташовані на території таких підприємств, негативно впливають як на
стан довкілля так і рекреаційного землекористування. Спостерігається вкрай
низький рівень заміщення первинних природних ресурсів за рахунок
використання відходів виробництва чи побічних продуктів (у тому числі
шлаків).
Крім того, значна частина водних об‟єктів України характеризується
високим ступенем забруднення і низькою якістю води. Скид забруднюючих
речовин підприємств промисловості та комунального господарства, а також
стоки

з

сільськогосподарських

територій

і

територій,

зайнятих

сміттєзвалищами мають значний негативний вплив на водні об‟єкти. Частка
забруднених у загальній кількості скинутих вод у водні об‟єкти в середньому
по Україні сягає 20,3%. Найбільший відсоток забруднених вод у загальній
кількості скинутих вод у водні об‟єкти спостерігається у Північному – 30% і
Центральному – 27,4 % регіонах [4, с. 86].
Аналіз поширення небезпечних природних та природно-техногенних
процесів і явищ засвідчує, що всі регіони України в тій чи іншій мірі
знаходяться

під

загрозою

розвитку

різноманітних

видів

природно-

техногенних небезпек. Господарська діяльність часто посилює розвиток
природних небезпечних явищ або ж є власне першопричиною виникнення
небезпечних явищ в довкіллі.
Оцінюючи стан природної та техногенної небезпеки, яка значним чином
впливає як на рекреаційну діяльність так і на розвиток рекреаційного
землекористування, за такими показниками як: стан техногенної безпеки
(пожежі, безпеки на транспорті, радіаційної безпеки, безпеки на хімічнонебезпечних об'єктах, безпеки в паливно-енергетичному комплексі, безпеки
на об'єктах житлового сектору та життєзабезпечення населення); небезпечних

127

явищ природного характеру (метеорологічного, гідрологічного, геологічного
характерів, пожежів у природних екосистемах, безпеки на водних об'єктах);
загрози

медико-біологічного

характеру,

забезпечення

санітарного

та

епідеміологічного благополуччя (інфекційні захворювання, психологічний
захист, епідемічна та епізоотична ситуація, фітосанітарний стан агроценозів,
тощо) то загрози національній безпеці у сфері екологічної та техногенної
безпеки мають високий рівень ризиків для екосистем та здоров‟я населення,
обумовлений значним забрудненням атмосферного повітря, водних джерел,
земельних ресурсів. Складною залишається ситуація у сфері поводження з
відходами, що характеризується недотриманням екологічних вимог при їх
видаленні та відсутністю сучасних систем їх збирання, перероблення та
утилізації. За даними Міністерства екології та природних ресурсів, щороку в
Україні утворюється близько 10 т відходів на людину проти 5 т у країнах ЄС
[5].
За різними критеріями забрудненими є близько 20 відсотків земель
України. Щороку фіксується майже 23 тисячі випадків зсувів. Унаслідок
абразії руйнується до 60 відсотків узбережжя Азовського і Чорного морів та
41 відсоток берегової лінії дніпровських водосховищ. Більш як 150 тисяч
гектарів земель порушені внаслідок гірничодобувної та інших видів
діяльності. Кількість підземних і поверхневих карстопроявів становить
близько 27000 [123].
В Україні продовжують проявлятися негативні екологічні наслідки
Чорнобильської катастрофи через масштабне радіоактивне забруднення
довкілля, велику кількість радіоактивних матеріалів і радіоактивних відходів
на території промислового майданчика ЧАЕС і зони відчуження. Відбувається
зростання екологічних загроз у зоні проведення Операції Об‟єднаних Сил,
спричинених російською агресією на Сході України, що характеризується
значним погіршенням якості питної води, порушеннями в роботі систем
господарського та питного водопостачання, затопленням шахт на окупованій
території. Враховуючи масштаби прояву і комплекс негативних, у тому числі
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екологічних, наслідків для Східного регіону держави, можна вважати, що
проблема забруднення і деградації основних складових довкілля на Донбасі з
урахуванням довгострокового впливу техногенних і соціальних наслідків має
системний характер і може розглядатися як нова загроза національній безпеці
в екологічній сфері [5].
Нівелювання

негативного

природного

та

техногенного

впливу

вищезазначених явищ і процесів, що сприяють розвитку рекреаційного
землекористування здійснюється шляхом створення зеленого поясу та
озеленених територій.
Лісові масиви, за даними Всесвітньої Організації Охорони здоров'я,
безпосередньо впливають на тривалість життя міського населення, яка прямо
пропорційна площі лісових насаджень. Ліси можна назвати природним
повітряним фільтром: за рік 1 га лісу поглинає близько 2 тонн вуглецю і
збагачує 10 млн³ повітря киснем. Те ж саме стосується і пилу, при цьому
листяні ліси більш продуктивні (1 га лісу поглинає близько 100 тонн пилу на
рік, в той час як хвойний ліс - тільки 40 тонн). У тих містах, де приділяється
достатня увага збільшенню площі зелених насаджень, експерти відзначають
зниження вмісту в повітрі оксиду вуглецю, сірчистого ангідриду та інших
шкідливих сполук, що згубно впливають на екологію міст і, відповідно, на
здоров'я і тривалість життя міського населення. Крім того, відомо, що в тіні
дерев

температура

повітря

знижується

на

2-5°С,

вологість

повітря

підвищується на 7–15%, а температура на поверхні ґрунту зменшується на
12°С. В умовах міста дерева, що зростають біля будинків, зменшують витрати
на кондиціонування повітря на 10-12 %. Окрім цього, деревні насадження
істотно зменшують сонячну інсоляцію, швидкість вітру, загазованість і
запиленість повітря та рівень шуму. Дослідженнями, проведеними в останні
роки, встановлено, що зелені насадження, особливо дерева, позитивно
впливають на психіку як дітей, так і дорослих людей. Не варто забувати про
містотвірну

й

архітектурно-художню

функції

зелених

рекреаційне значення та декоративну роль [136, с.11].

насаджень,

їх
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Стан забезпеченості зеленими насадженням в межах населених пунктів
регіонів наведений в таблиці 2.12.
Таблиця 2.12
Зелені насадження населених пунктів
Адміністративнотериторіальний
поділ

Загальна
площа,га

Площа
зелених
насаджень
загального
користування, га

Площа
зелених
насаджень
обмеженого
користування, га

Площа
зелених
насаджень
спеціального
призначення,
га

Площа
міських
лісів, га

Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
ІваноФранківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська
м. Київ
м. Севастополь
Всього по Україні

10962,2
5005,17
46653,5
37227
28983,6
9620,15
12444,47
2421,7

2155,4
4605,87
6987,4
14486,1
3866,2
1393,91
7739,89
1059,7

7919,5
399,3
16086,32
1626,8
2347,6
6927,16
997,84
583

781,6
19510,8
7528,2
1159,86
1249,11
2459,16
769,7

105,7
4068,98
13585,9
21609,94
49,96
1247,58
9,3

19563,72
13252,9
4322,3
11207,36
13528,76
21853,2
20048
3003,61
17711,6
2874,43
30056,09
2126,8
4107
10045,5
1370,6
24053,7
50995,78
-

6259,62
4164,8
547,29
5761,09
3643,4
7970,7
10610
1032,5
4807,08
1706,5
9355,47
1653,8
2395,46
6925,6
642,7
19471,5
6461,08
-

8593,1
6021
1655,77
1925,85
6789,34
3788,6
5948
1339,22
2604,5
290,25
7243,18
330
684,36
1448,1
329,8
936,9
11638,6
98454,1

2797,2
3067,1
1145,27
2620,12
1931,9
9046,8
3317
588,57
1827,63
584,18
4072,94
143
855,52
1419,5
255,8
2860,5
1268,1
71259,56

1913,8
973,97
900,3
1164,12
1047,1
173
43,32
8472,4
293,5
9384,5
171,98
272,3
142,3
784,8
31628
98042,75

403439,14 135683,06
Джерело: сформовано автором за даними Міністерства розвитку громад та

територій України.
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Так, загальна площа зелених насаджень складає 403,44 тис. га. Площа
зелених насаджень загального користування (парки культури та відпочинку,
парки міські, районні, сади житлових районів при житлових будинках, сквери,
набережні та бульвари, гідропарки, лугопарки, лісопарки, інші об'єкти
благоустрою) – 135,68 тис. га; площа зелених насаджень обмеженого
користування (на території житлових районів та мікрорайонів, дошкільних
установ, закладів освіти, закладів охорони здоров'я, промислових підприємств
та ін.) – 98,454 тис. га; площа зелених насаджень спеціального призначення
(вздовж вулиць, санітарно-захисних зон) – 71,26 тис. га.
Найбільші площі зелених насаджень зосереджені в Дніпропетровській,
Житомирській, Харківській, Чернігівській областях та м. Київ. Найменші –
Волинській, Івано-Франківській, Рівненській, Луганській, Тернопільській,
Херсонській, Хмельницькій, Чернівецькій областях.
Переважна більшість скверів, садів, парків та набережних в Україні
були закладені в 60 - 80-ті роки минулого століття і нині значна частина дерев
мають вік 50 і більше років, а критичний вік дерев у міських насадженнях – 60
- 70 років. В умовах, коли систематичний і кваліфікований догляд відсутній,
вік зелених насаджень зменшується. Нині в містах і селах України необхідно
терміново зносити сотні й тисячі аварійних дерев та терміново проводити
реконструкцію скверів, садів, бульварів, внутрішньо-квартальних садів та
парків. Відповідно до нормативів, щороку має оновлюватися 5 -9 % існуючих
дерев та кущів, впродовж останніх 25–30 років цю роботу в більшості міст не
виконували. Тому сьогодні в багатьох містах під час буревію падають сотні
аварійних дерев, які завдають значної шкоди міському господарству і
громадянам. Згідно з [127], площа озеленених територій загального
користування для міст повинна становити не менше 25 м2/люд., в сільських
поселеннях – не менше 20 м2/люд. Рівень озеленення території житлової
забудови повинен бути не менше 40%, промислових підприємств – 30%,
ділянок шкіл і дитячих дошкільних закладів – 80%, лікарень – не менше 60%.
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Комплексний аналіз особливостей рекреаційного землекористування
урбанізованих територій проведений на прикладі Одеського регіону. Загалом,
у структурі валового регіонального продукту у фактичних цінах за 2017 рік на
Одеську область припадає 149530 млн. грн, проти 2983882 млн. грн в Україні,
поступаючись м. Києву та Київської області, Дніпропетровській, Харківській,
Донецькій та Полтавській областях. Чисельність населення Одеської області
складає 2379304 осіб, з них міське населення складає 1595561 осіб (65,8%), а
сільське населення - 783743 осіб (34,2%).
Загальна площа земель рекреаційного призначення Одеської області
складає 4,5 тис.га, а регіон займає 8 місце за забезпеченістю землями
рекреаційного призначення (рис. 2.10), поступаючись м. Києву, ІваноФранківській,

Закарпатській,

Харківській,

м. Севастополю

та

За

АР

Крим.

Луганській

використанням

своїх

областях,
туристично-

рекреаційних можливостей Одещина займає другу рейтингову позицію серед
24 регіонів України після м. Київ.
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Рис. 2.10. Землі рекреаційного призначення регіонів країни (тис. га)
Джерело: сформовано автором за даними Держгеокадастру.
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Особливість

економіко-географічного

розташування,

сприятливі

кліматичні умови, різноманітні природні лікувальні ресурси, розвинута
мережа водних, залізничних та автомобільних магістралей, наявність об„єктів
санаторно-курортного, оздоровчого та туристично-рекреаційного призначення
з

відповідною

інфраструктурою

дають

змогу

щорічно

задовольняти

туристичні, рекреаційні та оздоровчі потреби біля 1,0 млн. українських та
іноземних споживачів. Насамперед, це понад 150 км морських пляжів,
еталонні грязі та ропа Куяльницького, Тилігульського та Шаболатського
лиманів, 842 об‟єкти туристично-рекреаційного та санаторно-курортного
призначення (у тому числі: 147 готелів; 44 санаторно-курортних закладів; 583
туристичних баз та баз відпочинку; 68 дитячих оздоровниць), які мають змогу
одночасно прийняти та надати відповідні послуги понад 106,6 тис. осіб; понад
5,0 тис. об‟єктів культурної спадщини, 123 об‟єкти природно-заповідного
фонду мають статус загальнодержавного і місцевого значення; 4 вокзали
міжнародного сполучення, які щорічно обслуговують понад 7,5 млн.
пасажирів тощо. Досягнута позитивна динаміка розвитку галузі стала одним із
найвагоміших чинників підвищення інвестиційної привабливості туристичнорекреаційної сфери області [146].
Зауважимо, що не всі адміністративні утворення Одеської області мають
у своєму складі рекреаційні території. Так, згідно з кількісним обліком земель
станом на 01.01.2019 року виділяють землі, які використовуються для
відпочинку

та

оздоровлення.

Наявність

даних

земель

в

розрізі

адміністративних утворень наведено в таблиці 2.13. Так, найбільша частка
земель, які використовуються для відпочинку і оздоровлення зосереджена в м.
Одеса – 23,86%; Лиманському – 24,36%; Овідіопольському – 11,86%; м.
Білгород-Дністровський – 10,34% та сумарно складають 70,42% вказаних
площ земель Одеської

області. Власне, дані

території

є найбільш

урбанізованими на території області та входять в Одеську міську агломерацію.
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Таблиця 2.13
Землі, які використовуються для відпочинку та оздоровлення
Адміністративні утворення

Загальна площа
земель, тис. га

Землі, які використовуються для
відпочинку та оздоровлення
тис. га
В % до загальної
площі даних
земель області
Ананьївський
104,98
0
0
Арцизький
137,92
0,009
0,25
Балтський
131,73
0
0
Березівський
163, 69
0,097
2,72
Білгород-Дністровський
184,89
0,142
3,98
Біляївський
149,25
0,152
4,26
Болградський
136,36
0,012
0,34
Великомихайлівський
143,59
0
0
Іванівський
116,97
0,007
0,19
Ізмаїльський
119,4
0,026
0,73
Кілійський
135,87
0,078
2,19
Кодимський
81,84
0
0
Лиманський
148,96
0,869
24,36
Подільський
102,62
0
0
Окнянський
101,29
0
0
Любашівський
110,03
0
0
Миколаївський
109,29
0
0
Овідіопольський
81,48
0,424
11,89
Ренійський
86,124
0,013
0,36
Роздільнянський
136,6
0,137
3,84
Савранський
61,75
0
0
Саратський
147,45
0
0
Тарутинський
187,36
0,002
0,06
Татарбунарський
174,76
0,253
7,9
Захарівський
95,61
0
0
Ширяївський
150,18
0
0
м. Білгород-Дністровський
3,36
0,369
10,34
м. Ізмаїл
5,35
0,017
0,47
м. Чорноморськ
2,65
0,048
1,34
м. Подільськ
2,51
0
0
м. Одеса
16,24
0,851
23,86
м. Южне
1,06
0,037
1,04
м. Теплодар
0,773
0,022
0,62
Одеська область
3331,4
3,567
100
Джерело: сформовано автором за даними Держгеокадастру.
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Стримуючим фактором більш інтенсивного розвитку туризму та
рекреації в регіоні залишається сезонність роботи переважної кількості
об‟єктів туристично-оздоровчого призначення, активна фаза (високий сезон)
якого продовжується протягом 80 днів (червень-серпень). Впродовж року в
області функціонують лише 59 об‟єктів (7% від наявних) – 54 готелі та 5
санаторіїв, середньорічна завантаженість яких не перевищує 27% [111, с.74].
Найбільш урбанізованою територією є м. Одеса, навколо якої
сформована Одеська міська агломерація. Одеса – місто на північно-західному
узбережжі Чорного моря, один з культурних, освітньо-наукових та
туристичних центрів країни, найбільший морський торговий порт України,
третє (після Києва та Харкова) місто за чисельністю населення. Площа Одеси
становить 162,4 км², населення складає майже 1,01 млн.осіб. Поблизу міста
знаходяться три великих лимани – Куяльницький, Хаджибейський та Сухий.
Одеса є центром (ядром) Одеської агломерації з чисельністю населення
близько 1,6 млн. осіб (68% населення області).
Одеса - один з потужних економічних центрів України, що поєднує в
собі морський порт, розвинену промисловість, курортно-рекреаційний
комплекс, транспорту та фінансову інфраструктуру [106]. Площа зелених
насаджень міста становить 742 га, у розрахунку на 1 жителя міста цей
показник складає 7,4 м²/особу (61,7 % від діючого в державі нормативу – 12
м²/особу для міст такого масштабу як Одеса). Природоохоронні території
представлені 46 об‟єктами (міські парки, сквери, пам‟ятки природи)
загальною площею 245,13 га [111].
Природне тяжіння населення прилеглих територій до міста Одеса
формувалось тривалий час. Тому появі Одеської агломерації сприяли
об‟єктивні

умови:

сприятливі

природно-географічні

умови,

історико-

культурні та курортно-рекреаційні ресурси; стійкі соціально-економічні
зв‟язки (соціальні, торгово-промислові, портові, інфраструктурні); наявність
маятникової міграції, яка проявляється в масових трудових, навчальних,
ділових, культурних поїздках до центру-ядра агломерації. У той же час,
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Одеська

агломерація

є

центром

розвиненого

сільськогосподарського

виробництва. Простягається вздовж Чорного моря на 120 км [105].
Головні чинники створення та функціонування міської агломерації:
морський порт, міжнародна торгівля, курортно-рекреаційний комплекс,
культурний і освітній центр. З огляду на вищезазначене можна стверджувати,
що формування агломерацій є об‟єктивною необхідністю розвитку міських
територій, як точок випереджувального економічного зростання і розвитку та
підвищення міжнародної конкурентоспроможності регіону та країни загалом.
В науковій літературі запропоновані різні критерії виділення міських
агломерацій: щільність міського населення і безперервність забудови;
наявність великого міста-центру, як правило з населенням не менше 100 тис.
осіб; інтенсивність і дальність трудових і культурно-побутових поїздок;
питома вага несільськогосподарських працівників; частка працюючих поза
місцем проживання; кількість міських поселень-супутників і інтенсивність їх
зв‟язків з містом-центром; виробничі зв‟язки; зв‟язки за соціально-побутовою
і технічною інфраструктурою (єдині інженерні системи водопостачання,
енергозбереження, каналізації, транспорту і т.д.). В ряду випадків приймають
в якості критерію комбінацію ознак, в інших випадках – орієнтуються на одну
із них, наприклад виділяють межі агломерацій по 1,5 - 2-х годинних ізохронах
транспортної доступності [59, с.30].
В Україні згідно з ДБН 360-92. «Планування і забудова міських і
сільських поселень» зона агломераційного розселення визначається на основі
виділення зон різної містобудівної цінності. Тому, для Одеської агломерації
визначено: місто-ядро агломерації - Одеса; приміська зона (Біляївський,
Овідіопольський, Лиманський райони та міста обласного значення: Южне,
Теплодар, Чорноморськ); зона агломераційного розселення (БілгородДністровський, Березівський, Іванівський, Роздільнянський райони та місто
обласного значення – Білгород-Дністровський). Загальна характеристика
Одеської агломерації наведена в таблиці 2.14.
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Таблиця 2.14.
Загальна характеристика Одеської міської агломерації
Адміністративне
утворення

Загальна
Кількість
Кількість наявного
площа, га власників землі та
населення
землекористувачів Усього,
у т.ч.
осіб
міське,
осіб
Ядро міської агломерації
м. Одеса
16242
59288
1013806 1013806
Приміська зона
Біляївський район
149246
80124
81246
14148
Лиманський район
148955
71374
71906
Овідіопольський район
81485
69135
85968
м. Чорноморськ
2646
6744
71987
71987
м. Южне
1060
1039
32602
32602
м. Теплодар
773
2012
10174
10174
Зона агломераційного розселення
Іванівський
116196
22368
25945
Березівський
163687
30047
32970
9626
Білгород-Дністровський
184891
58773
59789
Роздільнянський
136797
62291
57536
17855
м. Білгород3362
15186
56011
56011
Дністровський
Разом
1005340
478381
1599940 1226209
Джерело: сформовано автором за даними Головного управління статистики та
Держземагентства в Одеській області

Отже, загальна площа міської агломерації складає 1005,34 тис. га (30,2%
території Одеської області), а чисельність населення складає 1599,94 тис. осіб
(67,24% населення області).
Проведений розподіл земель за угіддями згідно до форми № 16-зем
(табл. 2.15). У структурі земельного фонду домінуючу частину складають
сільськогосподарські угіддя – 772,9 тис. га (76,9% площі агломерації).
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Таблиця 2.15

Характеристика земельного фонду Одеської міської агломерації
Земельні угіддя

Ядро

Приміська зона

Зона агломераційного розселення

Одеса

Біляївський

Лиманський

Овідіопольський

Чорноморськ

Южне

Тепло
дар

Іванівськ
ий

Білго
родДністров
ський

Березівський

Роздільнянсь
кий

м. Білго
родДністров
ський

Сільськогосподарські угіддя

2,64

102,36

114,62

54,28

0,44

0,16

0,26

101,12

132,62

143,99

119,72

0,69

Землі без рослинного покриву або з
незначним рослинним покривом

0,712

12,85

2,28

1,91

0,06

0,01

0,02

2,32

9,07

4,02

2,08

0,58

Чагарникова рослинність природного
походження

0

0,24

0,07

0,09

0

0

0

0,12

0,19

0,14

0,09

0

Ліси та інші лісовкриті площі

0,31

7,89

4,73

3,25

0

0,004

0,002

6,05

4,84

7,1

6,09

0,04

Води

0,015

15,48

16,71

14,3

0,61

0,002

0,002

0,89

29,16

1,62

0,97

0,005

Під житловою забудовою

3,69

1,21

1,37

0,92

0,26

0,06

0,06

0,36

0,92

1,07

0,71

0,53

Під громадською забудовою

3,93

2,42

3,04

2,22

0,34

0,14

0,07

1,7

2,58

0,83

1,94

0,74

Землі, які використовують для транспорту

1,42

2,53

3,08

1,78

0,53

0,30

0,14

2,03

2,65

2,41

2,84

0,2

Землі, які використовуються для технічної
інфраструктури

0,003

0,27

0,11

0,19

0,01

0,01

0,13

0,07

0,16

0,08

0,05

0,01

Землі під промисловою забудовою

2,19

0,63

0,59

0,25

0,33

0,29

0,03

0,46

0.31

0,25

0,33

0,16

Землі, зайняті поточним будівництвом та
відведені під будівництво

0,1

0,48

0,03

0,69

0

0,01

1,72

0

0,04

0,03

0

0,01

Землі під сільськогосподарськими та
іншими господарськими будівлями і
дворами

0,04

1,89

1,26

1,0

0,008

0,009

0,003

0,96

1,98

1,62

1,47

0

Землі, які використовуються для
відпочинку і оздоровлення

0,85

0,14

0,87

0,42

0,05

0,04

0,02

0,007

0,14

0,097

0,013

0,37

Землі під об'єктами та спорудами
спеціального призначення

0,33

0,84

0,19

0,12

0,01

0,008

0

0,06

0,19

0,12

0,26

0,19

Джерело: сформовано автором за даними Держземагентства в Одеській області.
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Слід зазначити, що в міру наближеності до ядра міської агломерації
інтенсивність використання сільськогосподарських угідь зменшується, в той
же час збільшується частка забудованих земель, земель під громадською
забудовою, земель під промисловою забудовою, земель, які використовуються
для технічної інфраструктури. Комплексна діагностика кількісного складу
земель дає підстави стверджувати, що площі земель, які використовуються
для відпочинку та оздоровлення складають на території Одеської агломерації
3,08 тис. га, що становлять 86,5% площі вказаних земель Одеської області. У
той же час землі під промисловою забудовою в Одеській агломерації
складають 63,2% від площі таких земель області. Промислова забудова
здійснює екодеструктивний вплив як на якість довкілля, так і на рекреаційне
землекористування.

Крім

того,

такий

же

вплив

мають

землі,

які

використовуються для транспорту, технічної інфраструктури, відведені під
будівництво (рис. 2.10).

4

3,713

3,91

3,81

3,5
3

3,22

3,16

2,91

2,77

2,56

2,5

2,02

2
1,5
1
0,5

0,87

0,85
0,14

0,87

0,42
0,05

0,61
0,04

0,02

0,007

0,14

0,097

0,38

0,37

0,013

0

землі, які здійснюють деструктивний вплив

землі, які використовуються для відпочинку і оздоровлення

Рис. 2.10. Співвідношення земель, які здійснюють деструктивний вплив
та які використовуються для відпочинку та оздоровлення (тис. га)
Джерело: сформовано автором за даними Держземагентства в Одеській області.
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Кількісний склад таких земель значно перевищує площі земель, які
використовуються для відпочинку та оздоровлення і дана тенденція
спостерігається практично по всіх адміністративних утвореннях міської
агломерації. До того ж рекреаційні території, які потенційно придатні для
проведення рекреаційної діяльності та туризму можуть розміщуватись
практично на всіх земельних угіддях, до яких слід віднести: пасовища,
сіножаття, перелоги, багаторічні насадження, оранжереї, водні об‟єкти та
заболочені території, ліси та лісовкриті площі, чагарники, землі під
громадськими спорудами, які мають історико-архітектурну цінність, землі під
соціально-культурними об‟єктами, а також землі, які перебувають у стадії
меліоративного освоєння та відновлення родючості (табл. 2.16).
Таблиця 2.16.
Потенційно придатні для рекреаційної діяльності угіддя, тис. га
Вид угідь
Сільськогосподарські угіддя, крім ріллі
Кам‟янисті місця, піски, солончаки,
яри
Болота
Земельні лісові ділянки, вкриті лісовою
рослинністю
Чагарникова рослинність природного
походження
Лісові насадження лінійного типу
Води
Землі під громадськими спорудами, які
мають історико-культурну цінність
Землі під соціально-культурними
об‟єктами
Землі, які використовуються для
відпочинку та оздоровлення
Землі, які перебувають у стадії
меліоративного освоєння та
відновлення родючості
Загальна площа зони (ядра агломерації,
області)

м. Одеса
(ядро
агломерації)
0,39

Приміська
зона

0,17

3,55

5,81

30,79

0,55

13,55

12,29

77,206

-

5,25

6,82

130,4

0,0

0,4

0,54

6,71

0,3
0,015

8,81
47,1

15,15
32,74

69,856
210,74

1,08

0,9

0,72

5,93

1,54

4,08

3,64

30,68

0,85

1,54

0,63

3,56

-

0,75

0,3

2,01

16,24

384,165

604,93

3331,38

73,2

Зона агло- Одеська
мераційобласть
ного
розселення
94,3
511,32

Джерело: сформовано автором за даними Держземагентства в Одеській області.
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Резервом для створення рекреаційних зон є території, які не
використовуються в господарській діяльності (кам‟янисті місця, піски,
солончаки, яри), площа яких на території Одеської агломерації складає
9,53 тис. га.
У сучасних умовах функціонування урбанізованих територій необхідно
взяти орієнтир на збалансований розвиток. Окремо слід звернути увагу про
доцільність і важливість створення так званого «зеленого поясу» - кільця
лісонасаджень шириною до декількох кілометрів, які разом з міськими
зеленими зонами становили б складову у формуванні екологічної безпеки та
рекреаційної системи. Дана ідея висувалася вже неодноразово, проте
практичних кроків по її реалізації так і не було зроблено. Така зона створює
можливості

для

формування

туристично-рекреаційних

центрів

для

короткочасного відпочинку населення, що частково вирішує проблему
відсутності лісових рекреаційних зон на урбанізованих територіях.
На основі проведених досліджень вважаємо, що основою для
вдосконалення рекреаційного землекористування урбанізованих територій є:


Розробка

програми

збалансованого

розвитку

м.Одеса,

яка

передбачає комплекс заходів щодо екологічно збалансованого та соціальноорієнтованого розвитку міста на основі раціональної забудови міста,
формування екологічно орієнтованої транспортної системи, мінімізації
шкідливих викидів і впровадження очисних технологій, комплексного
вирішення

проблеми

відходів,

оптимізації

міської

та

регіональної

енергосистеми, раціоналізації систем водопостачання та водовідведення,
стимулювання екологічної взаємодії в суспільстві.


Створення «зеленого поясу міста», що передбачає формування

лісового масиву навколо міста, а також озеленення безпосередньо його
території, в першу чергу, за рахунок непродуктивних земель.


Проектування і формування приміських туристично-рекреаційних

центрів в зеленій зоні навколо міста з метою створення оптимальних умов для
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рекреації і відпочинку населення в контексті сталого соціально-економічного
розвитку.


Активізацію наукових досліджень і підключення до світових

наукових досягнень у галузі боротьби з глобальним потеплінням та зміною
клімату.


Використання сучасних інформаційних технологій для поширення

ідей сталого розвитку регіону.

Висновки до розділу 2

1.

Визначено, що Україна посідає одне з провідних місць в Європі за

рівнем забезпеченості природними та історико-культурними ресурсами,
володіє значним туристично-рекреаційним потенціалом. Водночас, за даними
Світового економічного форуму, країна використовує менш ніж третину від
наявного туристичного та рекреаційного потенціалу, частка туризму у ВВП
України складає 1,4%.
2.
земель.

Досліджено розподіл земельного фонду країни за категоріями
У

ньому

найбільшу

питому

вагу

займають

землі

сільськогосподарського (42228,2 тис. га або 70,0%) та лісогосподарського
(9028,3 тис. га або 14,9%) призначення. У складі земельного фонду України
землі рекреаційного призначення складають 108,7 тис. га, тобто лише 0,2%
всіх земель, природоохоронного призначення – 2906,1 тис. га (4,8%), історикокультурного призначення – 53,2 тис. га (0,1%), оздоровчого призначення
28,2 тис. га (0,05%). Загальна площа земель населених пунктів складає 7579,6
тис. га. У їх складі землі рекреаційного призначення займають 50,0 тис. га,
природоохоронного

призначення

–

126,6

тис. га,

історико-культурного

призначення – 6,0 тис. га, оздоровчого призначення 6,8 тис га.
3.
земель

На основі просторового розподілу за наявністю та використанням
природоохоронного,

оздоровчого,

рекреаційного

та

історико-
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культурного призначення виділено три типи територій: з високою наявністю
таких земель (Львівська, Закарпатська, Івано-Франківська, Волинська,
Хмельницька, Чернігівська області, АР Крим), із середнім рівнем цієї
наявності (Рівненська, Тернопільська, Полтавська, Житомирська, Сумська,
Полтавська, Одеська, Херсонська, Донецька області) та території з низьким
рівнем наявності й використання земель природоохоронного, оздоровчого,
рекреаційного та історико-культурного призначення (Вінницька, Черкаська,
Київська,

Харківська,

Луганська,

Кіровоградська,

Дніпропетровська,

Запорізька, Дніпропетровська, Чернівецька області).
4.

Зараз в Україні землі рекреаційного призначення використовують:

сільськогосподарські підприємства – 4,9 тис. га; громадяни, яким надано землі
у власність та землекористування – 13,2 тис. га; заклади, установи, організації
– 4,9 тис. га; промислові та інші підприємства – 0,4 тис. га; підприємства та
організації транспорту та зв‟язку – 0,1 тис. га; частини, підприємства,
організації, установи, навчальні заклади оборони – 0,1 тис. га; організації,
підприємства і установи природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та
історико-культурного призначення – 32,7 тис. га (в т.ч. природоохоронного
призначення – 0,5 тис. га, оздоровчого – 0,1 тис. га, рекреаційного – 32,0
тис. га, історико-культурного – 0,1 тис. га); лісогосподарські підприємства –
46,1 тис. га; підприємства, що повністю належать іноземним інвесторам –
0,1 тис. га; землі запасу та землі, не надані у власність та постійне
користування в межах населених пунктів (які не надані у тимчасове
користування) – 6,2 тис. га.
5.

За допомогою структурно-динамічного аналізу з‟ясовано, що

загальний стан землекористування урбанізованих територій характеризується
значними диспропорціями. Зокрема має місце високе економічне та
екологічно необґрунтоване господарське освоєння земель, нераціональне
розміщення житлових та виробничих територій, низькою є частка земель
лісогосподарського, природно-заповідного та іншого природоохоронного,
рекреаційного,

оздоровчого,

історико-культурного

призначення.
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Аргументовано, що значний деструктивний вплив на розвиток рекреаційного
землекористування має незадовільний стан довкілля в Україні, який
зумовлений низькими темпами розбудови екологічного каркасу території,
посиленням негативного впливу господарської діяльності на компоненти
довкілля, відсутністю налагодженої системи поводження з відходами,
низьким рівнем екологічної свідомості населення. Нівелювання негативного
природного та техногенного впливу вищезазначених явищ і процесів, що
сприяють розвитку рекреаційного землекористування, здійснюється шляхом
створення зеленого поясу та озеленених територій.
6.

У дисертації комплексний аналіз особливостей рекреаційного

землекористування

урбанізованих

територій

проведений

на

прикладі

Одеського регіону. Загальна площа земель рекреаційного призначення
Одеської області складає 4,5 тис. га. Регіон займає в Україні 8 місце за
забезпеченістю землями рекреаційного призначення, а за використанням своїх
туристично-рекреаційних можливостей Одещина займає другу рейтингову
позицію серед 24 регіонів України після м. Київ.
7.

Найбільш урбанізованою територією є м. Одеса, навколо якої

сформована Одеська міська агломерація. Головні чинники створення та
функціонування цієї агломерації: морський порт, міжнародна торгівля,
курортно-рекреаційний комплекс, культурний і освітній центр. Доведено, що
формування агломерацій є об‟єктивною необхідністю розвитку міських
територій, як точок випереджувального економічного зростання і розвитку та
підвищення міжнародної конкурентоспроможності регіону та країни загалом.
8.

Встановлено, що площа земель, які використовуються для

відпочинку та оздоровлення, складають на території Одеської агломерації 3,08
тис. га, що становлять 86,5% площі вказаних земель Одеської області. У той
же час землі під промисловою забудовою в Одеській агломерації складають
5,82 тис. га, що становлять 63,2% від площі таких земель у області.
Промислова забудова здійснює екодеструктивний вплив як на якість довкілля,
так і на рекреаційне землекористування. Крім того, такий же вплив мають
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землі, які використовуються для транспорту, технічної інфраструктури,
відведені під будівництво. За площею ці землі значно перевищують обсяг
земель, які використовуються для відпочинку та оздоровлення, і така ситуація
спостерігається практично в усіх адміністративних утвореннях міської
агломерації.
9.

Обґрунтовано, що рекреаційні території, які потенційно придатні

для проведення рекреаційної діяльності та туризму, можуть розміщуватись
практично на всіх земельних угіддях, до яких слід віднести: пасовища,
сіножаття, перелоги, багаторічні насадження, оранжереї, водні об‟єкти та
заболочені території, ліси та лісовкриті площі, чагарники, землі під
громадськими спорудами, що мають історико-архітектурну цінність, землі під
соціально-культурними об‟єктами, а також землі, які перебувають у стадії
меліоративного освоєння та відновлення родючості.
10.

Резервом для створення рекреаційних зон є території, які не

використовуються в господарській діяльності (кам‟янисті місця, піски,
солончаки, яри), площа яких на території Одеської агломерації складає 9,53
тис. га. Обґрунтовано доцільність і важливість створення так званого
«зеленого поясу» – кільця лісонасаджень шириною до декількох кілометрів,
які разом з міськими зеленими зонами становили б складову у формуванні
екологічної безпеки та рекреаційної системи. Така зона створює можливості
для формування туристично-рекреаційних центрів для короткочасного
відпочинку населення, що частково вирішує проблему відсутності лісових
рекреаційних зон на урбанізованих територіях.
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РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ
ЕФЕКТИВНОСТІ РЕКРЕАЦІЙНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ
УРБАНІЗОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ
3.1. Вдосконалення ефективності рекреаційного землекористування
урбанізованих територій
Посилення процесів урбанізації призвели до негативних екологічних
змін у багатьох містах: забруднення водного, повітряного середовища,
ґрунтового
розширення

покриву,
кількості

збільшення

побутових

несанкціонованих

і

звалищ,

промислових

відходів,

погіршення

здоров'я

міського населення, деградації рослинного і тваринного світу. Збільшення
міст та їх розвиток впливають на навколишнє середовище та визначають
формування та функціонування території. З моменту виникнення міста
проходить безперервний процес його розширення, обростання невеликими
поселеннями супутниками. Приміські території орієнтуються на запити міста
та є полігоном для його розвитку, ландшафтом, місцем функціонування
винесених за межі міст підприємств, рекреаційним комплексом, а в останні
роки передмістя набувають статус престижних сельбищних комплексів.
Методологічним забезпеченням заходів з удосконалення ефективності
рекреаційного землекористування є проведення зонування урбанізованих
територій та оцінка універсальних критеріїв якості міського середовища як
необхідна

основа

екологічного

моніторингу

й

оптимізації

природокористування (у т. ч. землекористування). Необхідною умовою
поліпшення урбанізованого середовища є раціональність його територіальної
організації - оптимальний розподіл міських територій за їх функціональним
призначенням. Функціональне зонування є визнаним ефективним методом
моделювання території, результатом якого є не тільки її поділ на окремі
ділянки з рекомендованими видами і режимами використання, але й
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співвідношення

методів

управління

територією

з

її

пріоритетними

завданнями, планування управлінських заходів, усунення конфліктів.
Загалом зонування – це процес поділу простору на зони, вияв,
проектування та їх створення. ДСТУ-Н Б Б.1.1-12:2011 обґрунтовує поняття
зонування, як встановлення територіальних зон в межах населеного пункту з
визначенням відповідних видів використання території, об‟єктів нерухомості
та встановленням містобудівного регламенту [52]. М. С. Федорченко
стверджує, що зонування – це перехід до територіального підходу, який
розглядає земельні ресурси не як сукупність ділянок, виділених одна від одної
межами, а як єдине ціле [162].
Функціональне

зонування

–

це

створення

диференційованої

планувальної структури і регулювання потоків відвідувачів з метою зниження
антропогенного впливу на природні комплекси. Кількість функціональних зон
залежить як від природних особливостей території, так і від характеру її
використання. Межі зон повинні максимально відповідати існуючим контурам
землекористування або територіального управління. Так, поділ міської
території за ознакою дозволеного використання земельних ділянок і
розташованих

на

них

об'єктах

нерухомості

покладено

в

основу

функціонального зонування практично всіх міст. М. А. Сібрікова вважає, що
функціональне зонування – це розподіл території за її призначенням і
пов'язаними з ним обмеженнями із освоєння забудови, транспортної та
інженерно-технічної інфраструктури, щодо використання території для різних
видів господарської діяльності, проживання та відпочинку населення, охорони
навколишнього середовища [142].
Необхідною умовою поліпшення міського середовища є раціональність
її територіальної організації – оптимальний розподіл міських територій за їх
функціональним призначенням. Звідси, міська територія повинна бути чітко
розмежована залежно від виду діяльності населення: праця, побут (житло),
відпочинок. Кожна форма життєдіяльності населення – праця, побут,
відпочинок – висуває свої вимоги до організації простору.
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Функціональне зонування в Україні проводиться на основі класифікації,
визначеною

державними

будівельними

нормами

ДБН

Б.2.2-12:2019

«Планування і забудова територій». Згідно з цими нормами, територію міста
за функціональним призначенням і характером використання в загальному
вигляді поділяють на такі зони, як: сельбищна, виробнича, рекреаційна та
ландшафтна, у межах яких окремі земельні ділянки планувально об‟єднуються
у такі функціональні зони:


житлової забудови, яка складається з прибудинкових територій

багатоквартирних будинків, земельних ділянок садибних будинків та
гуртожитків;


громадської забудови, яка складається з земельних ділянок, на

яких розташовуються адміністративно-громадські центри, заклади дошкільної
освіти, загальної середньої освіти, заклади охорони здоров‟я, соціального
захисту, культури та мистецтва, фізкультурно-оздоровчі і спортивні споруди,
підприємства торгівлі і харчування, побутового обслуговування, громадські та
релігійні, науково-дослідні та проектні організації;


виробничої

забудови,

на

якій

розташовані

підприємства

промисловості, енергетики, сільського, лісового, водного господарства та
інших виробничих об‟єктів;


комунально-складської

забудови,

на

якій

розташовані

підприємства складського господарства, житлово-комунального господарства,
побутового

обслуговування,

поводження

з

побутовими

відходами,

зооветеринарного обслуговування, території місць поховання, пожежнорятувальних підрозділів;


ландшафтні та рекреаційні;



курортно-оздоровчі;



озеленених територій, що складаються із зелених насаджень

загального користування, зелених насаджень обмеженого користування та
зелених насаджень спеціального призначення;


природоохоронного призначення;
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історико-культурного призначення;



транспортних комунікацій (транспортної інфраструктури), що

складаються з вулиць, доріг, об‟єктів підприємств та мереж міського і
зовнішнього транспорту;


інженерних

комунікацій

(інженерної

інфраструктури),

яка

включає території інженерних споруд і мереж;


спеціального призначення яка включає території закладів і

організацій державних органів державної влади з питань оборони та безпеки,
військових містечок, пенітенціарних установ, режимних об‟єктів зв‟язку [41].
Що стосується мережі ландшафтних та рекреаційних територій, то при
формуванні мережі ландшафтних та рекреаційних територій населених
пунктів згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 виділяють:


території загального користування (ділянки садово-паркового

будівництва – парки, сади, сквери, бульвари; лісопарки; частково об'єкти
природно-заповідного фонду);


території обмеженого користування (ділянки житлової забудови,

об'єктів громадського обслуговування, культурної спадщини, виробництва);


території спеціального призначення (охоронні природні території,

озеленення санітарно-захисних та охоронних зон, вздовж пішохіднотранспортних мереж, коридорів, сільськогосподарських та інших територій)
[41].
Рекреаційні зони умовно можуть бути розмежовані на чотири підзони:
ліси і лісопарки – території, де частково збереглися природні умови, що
існували до забудови даної частини міста; міські сади, парки культури і
відпочинку - рекреаційні об'єкти, обладнані для масового відпочинку людей;
сквери і окультурені території; резервні території – придолинні ділянки
водних об'єктів, а також незайняті і неосвоєні території (пустирі, занедбані
кар'єри, яри), які можуть використовуватися в якості рекреаційних зон після
виконання комплексу відновлювальних заходів, благоустрою території. Міські
ліси і лісопарки характеризуються мінімальним впливом на елементи
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природного

комплексу,

рекреаційне

навантаження

на

них

найменш

інтенсивне. У міських садах, парках культури і відпочинку щільність
дорожньої та стежкової мережі вища, ніж в межах лісопарків, більша
чисельність культурно-побутових споруд (атракціонів, кафе, майданчиків) на
які техногенний вплив проявляється більш відчутно.
Сквери

і

окультурені

території

спеціально

створюються

для

рекреаційного використання переважно в районах масового житлового
будівництва. При невеликій площі таких об'єктів рекреаційне навантаження
на

них

надзвичайно

використовуються
несанкціонованими

в

високе.

Резервні

рекреаційних

городами,

цілях,

стихійними

території
а

практично

зайняті

звалищами

не

здебільшого
і

гаражами.

Особливості використання таких територій визначають специфічний тип
забруднень: в основному продуктами розкладання звалищного сміття і
відходи гаражних господарств, а в місцях розміщення городів може
сформуватися сільськогосподарське забруднення за рахунок внесених в грунт
добрив.
Проведена оцінка використання міста Одеси. Так, територія м. Одеси
складає 16242 га (табл. 3.1). Відповідно до функціонального призначення
використовується 91,5% (14,9 тис.га) міських земель. Вільні від забудови
території, які не використовуються містом складають 1,4 тис.га (8,5%),
основна частина цих земель – це колишні поля фільтрації, територія яких
складає 910 га. Враховуючи, що поля фільтрації не функціонують, дана
територія поступово перетворюється в смітник, незважаючи на те, що вона
розташована в нормативній водоохоронній зоні від моря і лиманів та на
незначній відстані від історичного центру.
Забудовані території витяглися вздовж узбережжя Чорного моря на
відстань близько 35 км. Глибина забудови від моря коливається від 0,5 до 1,0
км, а в районі Чорноморки до 9,0 км. Із загальної площі території міста
сельбищні території, до складу яких входять мікрорайони та квартали, зелені
насадження загального користування, об‟єкти соціальної інфраструктури,

150

вулично-дорожня мережа займають 8,6 тис. га (53% земель міста). Територія
житлової забудови Одеси – 5,7 тис. га (35%). Перевищення питомої ваги
житлової забудови, порівняно з іншими містами, свідчить про низьку
інтенсивність освоєння значної за розмірами міської території. При цьому, в
житловій

забудові

частка

садибної

забудови

складає

–

58,6%,

а

багатоквартирної – 41,4%. Слід зазначити, що цей показник перевищує
аналогічний за іншими крупнішими та найкрупнішими містами України.
Таблиця 3.1.
Сучасний розподіл території м. Одеси.
№ з/п
1
1.1

1.2
1.3
1.4
1.5

1.6

1.7
1.8
1.9
1.10

Території
Територія в межах міста, всього:
у т.ч.: Житлової забудови:
одноквартирної (садибної та
блокованої)
багатоквартирної
Громадської забудови
Виробничої
Комунально-складської
Транспортної інфраструктури:
у т.ч.: вулично-дорожньої мережі
зовнішнього транспорту
Ландшафтно-рекреаційної та озелененої:
у т.ч.: зелених насаджень загального
користування
дач та садівницьких товариств
санаторно-оздоровчих та
рекреаційних закладів
Природно-заповідного фонду
Водних поверхонь
Сільськогосподарського використання
Інші території, всього:
у т.ч. пляжі
невпорядковані багаторічні
насадження берегових схилів
території спецпризначення
кладовища
вільні від забудови
інші об‟єкти

га

%

16242
5650

100,0
34,8

3310

20,4

2340
705
1109
1497
2654
1517
1137
1363

14,4
4,3
6,8
9,2
16,3
9,3
7,0
8,4

742

4,6

126

0,8

495

3,0

245
120
611
2533
56

1,5
0,8
3,8
15,6
0,3

170

1,0

350
500
1380
77

2,2
3,1
8,5
0,5

Джерело: сформовано за даними Держземагентства в Одеській області
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Виробничі території (промислові підприємства, комунально-складські,
будівельні організації і спецтериторії) займають понад 19% земель міста,
території зовнішнього транспорту (залізниця, аеропорт, морський порт) – 7%.
В цілому, розміщення виробничих територій в межах міста характеризується
відсутністю чітко вираженої системності і нераціональним використанням
зайнятих територій.
Ландшафтно-рекреаційні та озеленені території формуються з територій
санаторно-оздоровчих

та

рекреаційних

закладів,

зелених

насаджень

загального користування, території дач та садівничих товариств, займають
8,4% площі міста, площа міських пляжів – 56 га (0,3%).
Еколого-функціональне зонування є одним із аспектів функціонального
зонування, як в теоретичному, так і в практичному плані. Інтерес до нього
виник останнім часом в зв'язку з дослідженням питань формування
збалансованого природокористування та землекористування. Крім того,
еколого-функціональне зонування є найважливішою ланкою в методиці
формування екологічного каркасу урбанізованої території, оскільки дозволяє
визначити основні екологічні функції ландшафтних комплексів, виявити
окремі елементи, що входять до їх складу та згрупувати в екологофункціональні

зони,

обґрунтувати

антропогенне

навантаження

в

урбанізованих зонах та ареалах. Функціональне зонування виявляє негативні
риси планувальної структури міста, до яких слід віднести: черезсмужжя
промислових і житлових зон, розміщення промислових і комунальноскладських зон на естетичних і привабливих ландшафтах, різкий дефіцит
зелених насаджень загального користування та рекреаційних зон, тенденція до
зменшення в міських межах територій унікальних ландшафтів.
Одним із завдань, що вирішуються при еколого-функціональному
зонуванні території, є дослідження техногенного впливу, спричиненого
об'єктами міської інфраструктури на природний комплекс. Прояви таких
впливів різноманітні за характером, масштабами, інтенсивністю, терміном
існування та торкаються окремих складових природного комплексу або ж,
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навпаки, позначаються на всіх його компонентах. Процес забруднення є
основним проявом техногенного впливу на природний комплекс, а у міських
умовах він характерний практично для будь-яких видів техногенних впливів,
має повсюдне поширення, протікає протягом всього часу освоєння і
використання території та відбивається на всіх складових природного
комплексу.
Еколого-функціональне зонування передбачає окреслену послідовність
дій, яка полягає у визначенні еколого-географічного положення геосистеми;
аналізі ландшафтно-функціональних комплексів і функціональних зон;
проведенні районування території; оцінки стану міської території та розробки
рекомендацій щодо екологічного планування з метою поліпшення і
збереження якості міського середовища; проведенні моніторингу.
Проведено еколого-функціональне зонування міських ландшафтів
шляхом

їх

групування

середовищеформуючу,

в

еколого-функціональні

середовищестабілізуючу,

зони:

вразливу,

антропогенно-техногенну

(табл. 3.2). В той же час при такому зонуванні необхідно приймати деяку
умовність структури, оскільки окремі функції міських ландшафтів часто
поєднуються та взаємопов'язані між собою, що ускладнює процес вияву
домінуючих функцій залежно від цінності екосистем та визначення
пріоритетності.
При визначенні функцій міських ландшафтних комплексів є свої
особливості, які проявляються в зменшенні значення ресурсовідтворення і
збільшенні значення середовище регулювання, що стосується більшою мірою
антропогенних і природно-антропогенних ландшафтів, тоді як техногенні і
антропогенно-техногенні

ландшафти,

виконують

містоутворюючі

(системоутворюючі) функції, які забезпечують життєдіяльність городян. В
якості додаткового показника оцінки екологічного стану міського середовища
слід використовувати співвідношення сельбищних і промислових зон, а також
площі зелених зон на особу.
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Таблиця 3.2
Структура еколого-функціональних зон
Екологофункціональна зона

Елементи екологофункціональних зон

Основні функції

Вразлива

Яри, піски, кар'єри,
ділянки проявів зсувів,
звалища, кам'янисті місця,
солончаки

Руйнування природних і
природно-антропогенних
комплексів в результаті
впливу ерозійних,
дефляційних, геологічних і
гідрогеологічних процесів

Середовище
формуюча

Об'єкти природнозаповідного фонду,
відкриті заболочені
території, рекреаційні
зони, ліси та лісовкриті
площі, пасовища,
сіножаття

Збереження генофонду
біорізноманіття, збереження
екосистем, формування
мікроклімату, середовище
для існування флори і
фауни

Середовище
стабілізуюча

Антропогеннотехногенна

Водоохоронні зони,
Ерозійностабілізуюча,
прибережні захисні смуги, стабілізація урбоекосистем,
бульвари, сквери,
регулювання водного і
набережні, рекреаційні
повітряного режимів та
території місцевого
поверхневого стоку
значення
Селитебні, промислові,
сільськогосподарські
зони, лінійні і вузлові
системи інфраструктури

Забезпечення
життєдіяльності

Джерело: розробка автора.

У межах урбанізованих територій екологічну рівновагу досягти
неможливо, тому поліпшення стану і якості міського середовища досягається
різними заходами: технологічними, технічними, структурними, архітектурнопланувальними. Ефективне здійснення таких заходів можливе лише з
урахуванням екологічного каркасу міської території, який слугує основою для
розробки схем землеустрою, обмежень у використанні земель, пропозицій зі
збереження

та

охорони

природних

ландшафтів,

визначення

частки

забудованих і незабудованих територій та обґрунтування загального
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навантаження на окремі земельні ділянки. Значна увага при формуванні
екологічного каркасу міської території відводиться системі взаємопов'язаних
озеленених

зон,

що

виконують

середовищеформуючу

і

середовищестабілізуючу функції. При визначенні функціональної значущості
зелених насаджень їх слід розглядати як складову частину більш загальної
системи – екологічного каркасу міської території, а при розгляді структури і
стану зелених насаджень – як самостійну систему – «зелений» каркас (пояс)
міста.
Відкриті і вільні простори міста включають території вкриті зеленими
насадженнями, а також пустирі, смітники, кар'єри, городи, колишні поля
фільтрації, тощо. Окремі елементи відкритого простору є потенційним
ресурсом для поліпшення екологічної ситуації, оскільки характеризують не
лише існуючий стан міської території, а її перспективне використання.
Відкриті простору міста – основна складова частина екологічного каркасу
території, за рахунок яких стає можливим мінімізувати несприятливі прояви
кліматичного впливу та інших природних умов; довести до нормативних
параметрів кількість зелених насаджень, здатних виконувати захисні,
оздоровчі, рекераційні та інші функції; зберегти і поліпшити якість водних
об'єктів, здатних виконувати рекреаційні функції; збільшити сприйнятливість
території до самовідноввлення.
Науково обґрунтований розподіл міст на функціональні зони та
просторове проектування – найважливіші складові генерального планування
розвитку

території

урбоценозів.

Ефективне

використання

території

безпосередньо залежить від її містобудівної цінності, а комплексний облік
архітектурно-містобудівних традицій, природно-кліматичних, екологічних,
ландшафтних, побутових та інших особливостей місцевих умов забезпечує
можливість охорони довкілля, пам'яток історії та культури. Планувальну
структуру міських поселень слід формувати на основі компактного
розміщення і взаємозв'язків різних функціональних зон з урахуванням потреб
населення. Забезпечення збалансованого використання території вимагає
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детального аналізу існуючого стану землекористування, інвентаризації
нерухомості з метою вияву невідповідностей містобудівним нормам. Власне
така оцінка повинна бути основою сталого (збалансованого) розвитку
урбанізованих територій.
Результати наукових доробок і проведених досліджень дозволяють
зробити висновок, що рекреаційна діяльність в Одеській агломерації впливає
на екологічний стан території:


За рахунок міграційних потоків рекреантів через сезонне

зростання чисельності населення на рекреаційних територіях збільшується
антропогенне навантаження на навколишнє природне середовище: зростає
обсяг господарсько-побутових відходів, забрудненість середовища, рівень
викидів транспорту в атмосферу тощо; збільшується механічне порушення
рослинності, ландшафтів, ущільнення ґрунтів; здійснюється перевищення
водозабору мінеральних гідроресурсів і води для побутових та технологічних
потреб.


Підвищується

рівень

урбанізації

територій,

які

найбільш

привабливі для рекреаційної діяльності – морське узбережжя, території з
наявними рекреаційними ресурсами, але одночасно є екосистемами та мають
значну екологічну цінність; різко скорочується біорізноманіття.


Значно перевищуються допустимі навантаження на лісові та

унікальні масиви на природоохоронних територіях при організації туризму
(«зелений», екологічний, агротуризм, пізнавальний та інші види туризму),
оскільки

рекреаційна

рекреаційних

ресурсів

діяльність
(зростання

розвивається
чисельності

в

рамках

відвідувань

унікальних
туристами

безпосередньо пов'язане із виникненням пожеж і несанкціонованими
смітниками, втратами природних екосистем).


Рекреаційна

широкої інфраструктури

діяльність

супроводжується

функціонуванням

(транспорт, зв'язок, агропромисловий комплекс,

система громадського харчування, торгівля, культурно-розважальні об'єкти,
будівництво), що підвищує рівень техногенних загроз (викиди пересувних
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джерел зростають в літній курортний період, навантажується транспортна
мережа доріг, зростають відходи різних виробництв тощо).
Зростання урбанізації в зсувних зонах, які переважно охоплюють



рекреаційне Причорномор'я та берегову смугу, сприяє виникненню небезпек
(наприклад,

«автотранспорт

-

система

доріг

-

система

сервісу

автотранспорту», щільність питомих навантажень впливають на розвиток
зсувів та інших процесів деградації земель, підвищується ризик порушень
технічних комунікацій).


На рекреаційних територіях рівень впливу на людину небезпечних

техногенних впливів підвищується внаслідок ослабленого здоров'я хворих,
або рекреантів, які перебувають на реабілітації в курортних лікувальних
зонах, що може позначитися на тяжкості прояви техногенного впливу – цей
фактор повинен враховуватися при встановленні граничних концентрацій
забруднюючих речовин в різних середовищах;


На урбанізованих територіях промислові небезпечні виробництва

розташовані відносно близько до рекреаційних зон.
Застосування методів ландшафтного проектування в землеустрої дає
можливість коректно оцінити рекреаційний потенціал земель і провести їх
зонування, розмежувати рекреаційні землі за видами і напрямками
рекреаційної діяльності з урахуванням рекреаційної оцінки природних
ресурсів,

стійкості

до

антропогенних

навантажень,

існуючого

стану

використання земель. Метою зонування рекреаційного землекористування є
облік внутрішньозональних особливостей територій, результати якого повинні
використовуватись при обґрунтуванні заходів, направлених на поліпшення
використання земель з урахуванням природно-територіальних особливостей,
виражених у певному поєднанні ландшафтно-екологічних умов. В умовах
використання землі як засобу для рекреаційної діяльності зонування дасть
змогу науково обґрунтовано вирішувати питання з організації рекреаційного
землекористування.
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Бачення нами процесу науково-методичного забезпечення екологоекономічного зонування рекреаційного землекористування урбанізованих
територій полягає у визначенні пріоритету, який спрямований на раціональне
використання й охорону земель, ощадливе використання рекреаційних
ресурсів на урбанізованих територіях (рис. 3.1), а також задоволення потреб
населення і рекреантів у відпочинку, оздоровленні та відновленні сил.
Еколого-економічне зонування, крім вирішення традиційних завдань,
дозволяє підійти до використання землі з позицій системного підходу,
розглядати земельні ресурси як складні ландшафтно-екологічні категорії.
Завданням такого зонування є:


облік

рекреаційних

ресурсів

при

організації

рекреаційного

землекористування;


збереження природно-ресурсного потенціалу території;



облік стадійності, стійкості ландшафтів при прогнозуванні, плануванні,
проектуванні використання рекреаційних земель;



підтримка оптимального балансу між рекреаційним та іншими видами
землекористування;



вирішення задач з раціональної організації території.
Організація конкурентної і економічно вигідної індустрії рекреації та

туризму вимагає обробки і аналізу значних масивів різнорідної географічної,
відомчої, господарської та іншої інформації.
Оперативно вирішувати відповідні завдання дає змогу застосування
геоінформаційних

систем

і

технологій

сприяючи

розробці

науково

обґрунтованих рекомендацій щодо використання рекреаційних ресурсів,
розміщення туристичної інфраструктури та супутніх галузей економіки на
різних територіальних рівнях.
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Рис. 3.1. Науково-методичне забезпечення еколого-економічного
зонування рекреаційного землекористування урбанізованих територій
Джерело: розробка автора.
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Застосування геоінформаційних систем (ГІС) під час проведення
ландшафтно-рекреаційної

оцінки

території

та

еколого-економічного

зонування землекористування бачиться надзвичайно ефективним, оскільки
інвентаризація туристично-рекреаційних ресурсів та просторовий аналіз
території вимагають отримання, зберігання і одночасної обробки широкого
спектру кількісних даних, а також візуалізації просторових даних. Крім того,
сама процедура просторового аналізу вимагає застосування ГІС.
Відповідна тематична ГІС рекреаційної діяльності являє собою
програмно

керований

комплекс

картографічної

реєстрації

об'єктів

туристично-рекреаційної діяльності, що дає змогу в інтерактивному режимі
оцінювати і моделювати динаміку рекреаційного використання території,
трансформації природних ландшафтів, а також впливу різних чинників на
землекористування.
Основними функціональними завданнями такої ГІС є: проведення
інвентаризації рекреаційної діяльності у взаємозв'язку з екологічною оцінкою
наслідків

впливу

на

землекористування;

розробка

універсальних

геоінформаційних моделей і типових запитів розвитку об'єктів туристичнорекреаційної діяльності.
Тематична ГІС рекреаційної діяльності складається з трьох підсистем:
інформаційної, аналітичної та технологічної (рис. 3.2).
Основу інформаційної

підсистеми

формують

цифрові

покриття,

аерокосмічна, статистична інформація. Така підсистема вирішує завдання
збору, зберігання і поновлення первинних даних на електронних носіях.
Аналітична підсистема передбачає аналіз даних і розробку екологічно
обґрунтованих територіальних рішень. Така ГІС відповідає міжнародним
вимогам, відкрита для доповнення будь-якими даними, методично проста і
керована, що передбачає можливість створення різних типових і предметних
карт і геоінформаційних запитів.
Технологічна підсистема забезпечує надійне функціонування всіх
процедур

геоінформаційного

дослідження

рекреаційної

діяльності,
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обслуговується кваліфікованим персоналом і розподілена корпоративною
мережею. Підсистема забезпечує можливість як інтерактивної роботи
користувача в режимі запиту, так і малотиражний друк геоінформації в будьякому вигляді.

Рис. 3.2. Структура ГІС
Джерело: розробка автора.

Отже, реалізація тематичної ГІС рекреаційної діяльності дозволяє
надійно оцінювати якісні та кількісні зміни природного середовища, виявляти
і досліджувати структуру та динаміку, формулювати рекомендації щодо
оптимізації туризму і рекреації на урбанізованих територіях та досліджувати
їх вплив на землекористування. Крім того, реалізація відповідної ГІС дозволяє
оперативно вирішувати такі завдання:


ведення та оновлення бази даних з метою інвентаризації

рекреаційної діяльності;


рекреаційне картографування;



візуалізація інформації на основі даних дистанційного зондування

для оцінки рекреаційного землекористування урбанізованих територій;
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інтерактивна робота за допомогою геоінформаційних запитів з

рекреаційної тематики.
3.2.

Еколого-економічне

управління

рекреаційним

землекористуванням урбанізованих територій
Процеси формування та функціонування урбанізованих територій
здійснюють значний вплив на розміщення населення, його демографічну
структуру, соціальний стан, стиль і рівень життя населення. Розвиток міст
пов'язаний з необхідністю ефективної концентрації різних форм і видів
діяльності, спілкування, відпочинку між різними сторонами людської
життєдіяльності.
У всі часи земля як природний ресурс відіграє ключову роль в процесі
становлення

суспільства,

формування

територіальної

та

просторової

структури організації життєдіяльності. Зростання міст супроводжується
низкою проблем пов'язаних з обмеженістю земельних ресурсів, погіршенням
екологічної ситуації, зникненням культурної та історичної спадщини,
зменшенням зелених і скороченням рекреаційних зон, збільшенням соціальної
напруги в суспільстві, що сприяє процесу налагодження ефективного
управління землекористуванням урбанізованих територій та характеризується
значною актуальністю.
В умовах посилення антропогенного впливу на природне середовище
значні міста стикаються з проблемою межі зростання розвитку структурного,
просторового, економічного, технічного характеру і, як наслідок, - дефіцитом
придатних для будівництва земель, що призводить до зростання вартості
міських земель та підвищення їх інвестиційної привабливості. Урбанізовані
території характеризуються низкою особливих характеристик пов'язаних з
складною

багатофункціональною

структурою

землекористування,

спеціальним режимом використання, концентрацією на невеликих територіях
значної кількості виробничих, суспільно-ділових, соціальних, культурно-
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побутових

об'єктів,

а

також

інженерно-транспортної

інфраструктури.

Землекористування фактично охоплює весь спектр суспільних відносин:
соціальних, економічних, правових, інституційних, екологічних.
Антропогенна діяльність впливає на рекреаційне землекористування як
м. Одеси так і всієї Одеської міської агломерації та супроводжується низкою
деструктивних явищ:


забрудненням земель прибережних зон і природних рекреаційних

ресурсів, а також повітряного басейну об'єктами промисловості, транспорту,
місцевим населенням і відпочиваючими;


недостатнім розвитком виробничої, сервісної та екологічної

інфраструктури рекреаційного господарства (інженерних і транспортних
комунікацій, системи обслуговування, ресурсозбереження тощо);


руйнуванням, в процесі непродуманого будівництва, природного

середовища приморського узбережжя, що призводить до ерозії і знищення
морських пляжів, природних рекреаційних ландшафтів, будівель і споруд
санаторно-курортного призначення;


відсутністю

налагодженого

еколого-економічного

механізму

управління рекреаційним землекористуванням, реалізація якого дозволить
здійснювати управління і посилювати ділову активність, забезпечить охорону
і

раціональне

використання

рекреаційних

ресурсів

та

рекреаційного

землекористування. Все це спонукає до необхідності розробки управлінських
рішень в рамках еколого-економічного управління.
Загалом,

під

управлінням

розуміють

сукупність

процесів,

які

забезпечують підтримку системи в заданому стані і (або) переведення її в
новий

більш

організований

стан,

шляхом

розробки

та

реалізації

цілеспрямованих впливів. Так, Рикунов В. І. трактує управління як вплив
суб'єкта,

спрямований

на

досягнення

абстрактної

(неконкретної),

чи

скоректованої цілі (задачі, ідеї) в сформованих рамках правил (обставин), які
удосконалюються (змінюються). Управління - це елемент функціонування
організаційних систем різної природи [139]. О. А. Бичкова визначає суб'єкт
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управління як суб'єкт (особистість, група людей або організація), що приймає
рішення і керуючий об'єктами, процесами або відносинами шляхом впливу на
керовану систему для досягнення поставлених цілей [26]. Щодо суб'єкта
управління, Комаров В. Д. [71] зазначає, що цей суб'єкт через прямий канал
передає керуючий вплив на об'єкт управління, який через зворотній канал
передає реакцію або свій поточний стан. Аналіз теоретичних підходів до
проблем управління [33, 95, 144] дозволяє визначити систему управління як
систематизований

набір

засобів

впливу

суб'єкта

управління

на

підконтрольний об'єкт, для досягнення поставлених суб'єктом цілей.
В умовах переходу до збалансованого розвитку держави необхідним є
застосування ефективних заходів з управління економічними процесами із
урахуванням екологічної складової, специфіки законодавчої бази країни,
економічного стану, форм державного управління тощо. У такому ключі, на
думку В.Ф. Семенова [141], головним елементом управління має виступати
виробництво з позиції забезпечення його екологічності із врахуванням
екологічних, економічних і соціальних проблем. Цей підхід відповідає
процесу досягнення екологічних цілей і домінуючих установок соціальноекономічного розвитку за умов визначення сутності системи управління.
Екологічна сфера, в зв'язку зі сформованою кризовою ситуацією в Україні,
представляє собою сферу активного управління нею. Ю. В. Бабіна [9]
розглядає управління з урахуванням екологічних чинників як важливе
завдання національного рівня через застосування економічних інструментів
заохочувального і примусового характеру та формування екологічної
політики. Хумарова Н. І.

розглядає управління шляхом вирішення

екологічних проблем і розвитку економіки на національному рівні як
екологоорієнтованого управління і зазначає, що державне регулювання
складається з наступних елементів: суб'єкт управління (керуюча система),
взаємовідносини (управлінська діяльність – процес), суспільна система (об'єкт
управління), сфери і галузі суспільного життя [165, с.8].
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У

той

же

характеризується

час,
низкою

сучасна

система

землекористування

еколого-економічних

проблем,

країни

пов‟язаних

з

неефективним управлінням у сфері землекористування. Під управлінням
землекористуванням розуміють сукупність взаємозв'язків і взаємовідносин
між елементами системи управління, спрямованих на підтримку, поліпшення і
раціональне використання земельних ресурсів як основного об'єкту земельних
відносин відповідно до планів і програм розвитку територій, а також комплекс
організаційних, економічних і адміністративних методів.
У просторовому управлінні урбанізованими територіями, як правило,
переважає функціональний підхід, коли територія розглядається як набір
відокремлених функціональних зон, яка вступає в протиріччя з динамічними
змінами соціально-економічної структури і потребами міської спільноти,
методами сучасного зонування. При плануванні та розвитку міського
простору не враховуються його внутрішні закономірності, не в повній мірі
використовується

ресурсний

потенціал

[47].

Тому

на

всіх

рівнях

господарювання (національному, регіональному, місцевому) постійно і
послідовно повинні вирішуватись гострі поточні та перспективні питання
управління з урахуванням комплексу еколого-економічних проблем.
Отже, для успішного функціонування соціально-економічної системи
відповідно до мети, управління передбачає здійснення комплексу функцій:
організація, планування, регулювання, мотивація, контроль. З огляду на
особливості структури рекреаційного землекористування, яка об'єднує
сукупність різногалузевих суб'єктів, підвищується роль і значення функції
регулювання діяльності з боку державної системи управління, оскільки
доцільно забезпечити багатофункціональні взаємозв'язки і взаємовпливи
економічних суб'єктів рекреаційного комплексу на виробництво рекреаційних
послуг в умовах екологічно допустимих обмежень. Такі обмеження
відображають об'єктивну необхідність забезпечувати екологічно безпечний
стан

довкілля,

охорону

рекреаційних

ресурсів,

раціональне

землекористування та формування сприятливого урбанізованого середовища.
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Тому,

метою

еколого-економічного

управління

є

розвиток

збалансованого рекреаційного землекористування урбанізованої території. У
такому ключі формуються три групи завдань для еколого-економічного
управління рекреаційним землекористуванням (рис. 3.3):

Рис. 3.3. Структура еколого-економічного управління рекреаційним
землекористуванням
Джерело: розробка автора.



завдання,

які

визначаються

станом

землекористування

та

довкіллям: управлінські заходи повинні забезпечувати і дотримувати
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раціональну

організацію

землекористування

урбанізованої

території,

екологічний моніторинг природних рекреаційних ресурсів, здоров'я населення
і рекреантів, підтримка екологічно безпечного природного середовища та
формування напрямів для екологізації життя суспільства;


завдання,

які

пов‟язані

з

рекреаційною

діяльністю

на

урбанізованих територіях: розробка та впровадження комплексу заходів щодо
забезпечення доцільних і допустимих обсягів пропозицій рекреаційних
послуг, розвиток і вдосконалення видів рекреаційних послуг відповідно до
екологічної ємності території, забезпечення умов для збалансованої діяльності
галузевої структури рекреаційного комплексу на основі застосування
екологічно безпечних виробництв;


завдання, які визначаються соціально-економічним середовищем:

розробка та впровадження системи заходів щодо забезпечення оптимізації
доходів, оптимізації зайнятості населення з урахуванням рекреаційної
спеціалізації та формування конкурентоспроможного іміджу урбанізованого
середовища.
З огляду на це можна визначити дефініцію «еколого-економічне
управління рекреаційним землекористуванням урбанізованої території», як
сукупність заходів, що забезпечують мінімізацію екологічно недопустимого
впливу

діяльності

економічних

суб'єктів

рекреаційного

комплексу

урбанізованої території на землекористування і довкілля, з метою збереження,
відновлення та раціонального використання земель і природних рекреаційних
ресурсів за допомогою розробки і впровадження еколого-економічних методів
та інструментів в рамках спеціального механізму управління. Екологоекономічне управління рекреаційним землекористуванням урбанізованого
середовища, в якому функціонують економічні суб'єкти різних галузей, форм
власності та підпорядкованості, ефективно реалізувати лише на державному
рівні, що визначається масштабністю завдань управління рекреаційною
сферою,

взаємозв'язками

і

взаємовідносинами

між

учасниками,

визначають зміст функцій управління рекреаційним комплексом.

які
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Бачення

нами

процесу

досягнення

мети

еколого-економічного

управління – через механізм, який допускає взаємоузгодженість елементів,
залежно від можливостей отримання бажаного кінцевого результату.
Вихідними

елементами

формування

механізму

еколого-економічного

управління є конкретний об'єкт управління і мета трансформації стану або
діяльності цього об'єкта. Далі мета управління трансформується в завдання
управління. У відповідності з природою чинників управління, обираються
методи впливу на їх стан і визначається сукупність необхідних ресурсів
управління, за допомогою яких організовується керуючий вплив на стан
відповідних факторів управління.
Структурно-логічна модель відображає елементи механізму екологоекономічного управління рекреаційним землекористуванням урбанізованих
територій (рис. 3.4).
Таким

чином,

структурно-логічна

модель

механізму

еколого-

економічного управління відображає можливості розробки управлінських
впливів організаційної системи управління на комплексний об'єкт рекреаційне землекористування урбанізованих територій.
Результати проведених досліджень дозволяють зробити висновки про
наявність складних соціально-економічних процесів в умовах зростання
екологічних проблем і виявити проблеми еколого-економічного управління:


певна неузгодженість дій між службами державних органів,

дублювання повноважень;


неузгодженість частини нормативно-правових актів ведення

діяльності та екологічного законодавства;


відсутність

єдиної

системи

формування

інформаційного

забезпечення управління з урахуванням соціально-економічних і екологічних
параметрів;


необхідність наукового обґрунтування програм розвитку з

урахуванням екологічних пріоритетів.
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Рис. 3.4. Структурно-логічна модель механізму екологоекономічного управління
Джерело: розробка автора.

Отже,
управління

мета

функціонування

рекреаційним

механізму

землекористуванням

еколого-економічного

полягає

в

забезпеченні

збалансованого розвитку, а її досягнення досягається шляхом вирішення
наступних завдань:


забезпечити узгодженість дій всіх елементів механізму для

досягнення кінцевого результату, кількісних і якісних характеристик розвитку
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рекреаційного

землекористування,

які

відповідають

регіональним

пріоритетам;


забезпечити економічні і організаційні можливості регулювання

стійкої мотивації до зростання внеску рекреаційного землекористування в
регіональний розвиток при збереженні екологічно безпечних умов території,
шляхом вдосконалення інструментів державного регулювання;


сприяти

формуванню

та

реалізації

стратегічних

цілей

функціонування рекреаційного землекористування на основі результатів
діагностики стану соціо-еколого-економічної системи урбанізованої території;


підтримки

забезпечити формування та реалізацію оперативних планів
підприємств

рекреаційного

комплексу

з

урахуванням

їх

комерційних інтересів на основі динаміки економічних та екологічних
параметрів урбанізованої території;


забезпечити

систему

контролю

за

процесом

розробки

та

реалізацією заходів еколого-економічного управління, а також юридичну та
економічну відповідальність за порушення та невиконання поставлених
завдань з метою вдосконалення функціонального блоку механізму екологоекономічного управління.
Структуру еколого-економічного механізму управління рекреаційним
землекористуванням систематизовано за рахунок деталізації складових
процесів:

аналітичного,

стратегічного,

регуляторного,

контрольного,

інструментального (рис. 3.5):
Аналітичний напрям передбачає вдосконалення двох процесів: аналізу
проблем розвитку рекреаційного землекористування урбанізованої території, а
також його діагностики і моніторингу з урахуванням структурних змін
економіки.
Стратегічний

напрям

полягає

у

вдосконаленні

підходів

до

обґрунтування складових стратегії розвитку рекреаційного землекористування
урбанізованих територій.
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Рис. 3.5. Напрями реалізації механізму еколого-економічного
управління
Джерело: розробка автора.
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Вказаний напрям передбачає вибір стратегічних цілей функціонування
рекреаційного землекористування урбанізованих територій відповідно до
регіональних

пріоритетів

за

результатами

аналізу

діагнозів

еколого-

економічного стану на основі прогнозних параметрів.
Регуляторний напрям передбачає вдосконалення процесу обґрунтування
заходів еколого-економічного механізму управління і повинен оцінювати
актуальні

проблеми

розвитку

рекреаційного

землекористування

урбанізованих територій, умови і критерії забезпечення ефективності заходів
державного регулювання; розробляти альтернативні варіанти рішень при
розробці заходів; прогнозувати наслідки прийняття і реалізації розроблених
заходів; конкретизувати процес виконання прийнятого рішення, доведення
його до всіх виконавців; забезпечувати зворотний зв'язок і своєчасне
коректування рішень.
Контроль як напрям механізму еколого-економічного управління
рекреаційним землекористуванням передбачає підвищення ролі контролю в
функціональному блоці механізму задля забезпеченості узгодженості процесу
прийняття рішень та їх виконання, що спроможне знизити ймовірність
помилок, недоробок, відхилень.
Інструментальний напрям передбачає розробки набору інструментів з
метою впровадження комплексу податкових заходів та мотиваційних
комплексів.
Отже,

застосування

механізму

еколого-економічного

управління

рекреаційним земелекористуванням базується на обліку характеристик
урбанізованої території, формуванні бази даних про діяльність і екологічні
проблеми території, передбачає вдосконалення методики діагностики екологоекономічного

стану

рекреаційного

землекористування

урбанізованої

території, конкретизацію схем розробки управлінських заходів, програм
підтримки

рекреаційного

комплексу,

вдосконалення

форм

кооперації

діяльності та дій суб‟єктів господарювання і систем державного регулювання
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відповідно до суспільних пріоритетів із забезпеченням екологічної безпеки
території.
3.3.

Стратегічні

орієнтири

розвитку

рекреаційного

землекористування урбанізованих територій
В економічній діяльності стратегія ототожнюється із розробкою
довгострокових цілей, з «детальним всебічним комплексним планом,
призначеним для забезпечення здійснення місії організації і досягнення її
цілей». Існує також розуміння стратегії як «узагальнюючої моделі дій уряду,
необхідних для досягнення поставлених цілей шляхом балансування наявних
ресурсів». Найбільшого поширення набуло поняття сутності стратегії, яка
передбачає виділення трьох її рівнів: по-перше, власне економічну стратегію
(стратегію

у

вузькому

сенсі),

під

якою

розуміють

документально

представлений погляд про бажаний стан економіки і систему заходів та
ресурсів, що використовуються владою для наближення такого стану; подруге, стратегічний план економічного розвитку, як комплект документів, що
включає власне стратегію і блок документів щодо його реалізації; по-третє,
економічну стратегію як процес, що розглядається в сукупності з
організаційними структурами і процедурами, які задають певні, постійно
відтворювані схеми розробки економічної стратегії і забезпечують реалізацію
стратегічних цілей і завдань [21, с.42].
Аналізуючи сутність трактування економічної стратегії як прогнозноаналітичного документа, необхідно зазначити, що визначення власне
економічної стратегії і стратегічного плану економічного розвитку практично
повністю збігаються з концепцією економічного розвитку. Сутність стратегії,
розкрита в роботах таких відомих класиків стратегічного планування, як
І. Ансофф [7], У. Кінг, Д. Клиланд [68], Г. Кунц, С. О'Доннел [75]. Так,
І. Ансофф розуміє під стратегією набір правил для прийняття рішення, якими
організація керується у своїй діяльності [7, с. 27]. При цьому він бачить в
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стратегії засіб для досягнення перспективних цілей розвитку. Г. Кунц,
С. О'Доннел розуміють під стратегією загальну програму, а також розподіл
пріоритетів і ресурсів в інтересах досягнення масштабних цілей [75, с. 31].
У. Кінг та Д. Кліланд визначають стратегією загальний напрям, на якому слід
шукати шляхи досягнення цілей [68, с. 69].
Будь-яка стратегія закріплює перелік основних довгострокових цілей і
завдань, що визначають напрямки подальших дій, а також обсяги і принципи
розподілу ресурсів, необхідних для досягнення зазначеної мети. З огляду на
специфіку та масштабність стратегічних цілей, пряме їх досягнення часто
виявляється неможливим у зв'язку з обмеженістю та нестачею ресурсів,
необхідністю затрат часу для досягнення запланованих показників. На рівні
держави в якості стратегічних орієнтирів зазвичай закріплюються значення
основних макроекономічних показників, таких як: ВВП і темпи його
зростання, обсяг промислового і сільськогосподарського виробництва, рівень
інфляції і доходів, тощо. На мікрорівні розробка стратегії розглядається в
контексті формування бізнес-плану підприємства, включає в себе стратегію
конкурентоспроможності, маркетингову, інноваційну стратегії тощо.
Формування стратегії є результатом стратегічного планування, під яким
розуміють алгоритм дій, що об‟єднує виконавців, ресурси, просторові та
часові орієнтири. Власне стратегічне планування дозволяє забезпечити
узгодження цілей та завдань, доходів і витрат виробників та споживачів,
держави і домогосподарств, експортерів та імпортерів тощо. На основі
цільових

функцій

стратегічного

планування

розвитку

туристично-

рекреаційної сфери регіону, слід в першу чергу виділяти фактори, що
визначають привабливість туристичного продукту або туристичні послуги
певної території, її туристично-рекреаційний потенціал, які є чинниками
сталого економічного розвитку на середньо – і довгострокову перспективи.
Варто зазначити, що туристично-рекреаційна діяльність як сфера
стратегічного управління характеризується: 1) якісними і кількісними
цільовими

параметрами,

представленими

з

урахуванням регіональних
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стратегій розвитку туризму і соціально-економічного стану регіонів, що
пов'язані з динамікою туристичного потоку, якістю послуг, які надаються,
рівнем

цін,

різноманітністю

туристично-рекреаційних

продуктів,

їх

доступністю для різних верств населення; 2) наявністю організаційноекономічного механізму управління, представленого на рівні суб'єктів бізнесу,
муніципальної чи регіональної влади, зміст якого наповнено економічними і
соціальними стимулами стабілізації туристично-рекреаційної діяльності для
досягнення суспільних і державних цілей та завдань; 3) інноваційний сценарій
стратегії розвитку передбачає якісне використання потенціалу, сприяє його
оптимізації з мінімальними витратами, створює можливості для підвищення
якості життя населення і охорони здоров'я в регіонах, розвиває супутні галузі
економіки на основі перерозподілу доходів.
Об'єктом стратегічного планування розвитку туристично-рекреаційного
потенціалу

регіону

є

впровадження

інноваційних,

організаційних

і

технологічних рішень для залучення і обслуговування туристів, активізація
використання

інформаційно-комунікаційних

технологій,

механізми

забезпечення та підвищення якості обслуговування туристів і рекреантів. У
зв'язку з цим помітно зростає роль факторів транспортної доступності, якості
транспортної інфраструктури, розвитку матеріальної бази туристичнорекреаційної сфери, наявності та якості трудових ресурсів, врахування
екологічних

обмежень.

характеризується

Туристично-рекреаційна

незначними

масштабами

сфера,

як

діяльності,

правило,
низькою

капіталоємністю, більш вираженим територіальним розподілом порівняно з
іншими сферами господарської діяльності, швидкою реакцією на ринкові
сигнали та ін. Власне туризм може і не приносити значних доходів до
місцевого бюджету, а завдяки його самоорганізації і значущої ролі в економіці
регіону, розвиток туристично-рекреаційної діяльності стимулює розвиток
економіки та сприяє оздоровленню її структури.
Відправною точкою в управлінні економікою будь-якого регіону є
стратегія його розвитку. Тож головним планувальним документом Одещини
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визначається «Стратегія розвитку Одеської області на період 2021-2027 роки»
[146]. У стратегічному документі приділяється увага розвитку туристичної
галузі Одеської області і акцентується увага на перетворення її у
конкурентоспроможну, високорентабельну, інтегровану у світовий ринок
галузь, що зможе стати вагомим чинником прискорення соціальноекономічного розвитку області, підвищення якості життя населення,
гармонійного розвитку і консолідації суспільства, популяризації України у
світі. Основними стратегічними завданнями є: орієнтація транспортної
інфраструктури на обслуговування туристичних потоків; підвищення якості та
конкурентоспроможності туристичного продукту; раціональне використання
рекреаційного та туристичного потенціалів регіону; розвиток регіональної
інформаційної інфраструктури рекреаційних та туристичних послуг [146, с.
48].
«Стратегія економічного та соціального розвитку м. Одеси до 2022
року» визначає туристичну галузь стратегічним напрямком розвитку міста.
Стратегічним планом дій передбачений розвиток м. Одеси як туристичного
центру з комфортним середовищем для туристів, розвитком інформаційної
інфраструктури туристичних послуг, просування та позиціонування міста як
міжнародного туристичного центру, цікавого для відвідування протягом
усього року [145, с.44].
Крім того, Одеською обласною радою в серпні 2011 р. затверджено
Стратегічний план підвищення конкурентоспроможності та економічного
розвитку Одеського субрегіону (агломерації). Такий стратегічний план було
розроблено в рамках проекту міжнародної технічної допомоги США USAID
«Локальні інвестиції та національна конкурентоспроможність». Процес
стратегічного планування полягав у визначенні конкретних проектів, які,
виконуючи роль складових оперативних цілей, відповідних критичних питань
і головних галузей економіки агломерації, сприяли б економічному
зростанню, підвищенню конкурентоспроможності, а також реалізації спільних
інтересів з огляду на наявні і потенційні ресурси. П„ять головних напрямів,
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два з яких стосуються всіх видів економічної діяльності – залучення
інвестицій, розвиток людського та інноваційного потенціалу, а також три
пріоритетні галузі економіки – агропромисловий комплекс, транспорт і
логістика, туризм і рекреація – були вибрані як вирішальні чинники для
подальшого розвитку субрегіону та регіональної економіки [1]. Отже, у
стратегічних документах розвитку Одеського регіону акцентується увага на
розвиток туристично-рекраційної діяльності власне і урбанізованих територій.
Стратегія сталого розвитку спрямована і на визначення пріоритетів, що
враховують можливі

напрямки

для

розвитку туристично-рекреаційної

діяльності. У «Стратегії державної екологічної політики України до 2030
року» надається державна підтримка збалансованому розвитку довкілля і
рекреаційного землекористування урбанізованих територій. Так, Ціль 2
«Забезпечення сталого розвитку природно-ресурсного потенціалу», констатує
необхідність зменшення втрат біологічного та ландшафтного різноманіття,
зокрема шляхом вдосконалення принципів формування екологічної мережі, її
розширення і невиснажливого використання, а також збереження унікальних
природних ландшафтів; зменшення негативного впливу процесів урбанізації
на

навколишнє

природне

середовище,

припинення

руйнування

навколишнього природного середовища у межах міст, зокрема, недопущення
необґрунтованого знищення зелених насаджень у межах міст під час
виконання будівельних чи інших робіт, незаконного відведення земельних
ділянок, зайнятих зеленими насадженнями, під будівництво.
Методичний підхід до формування комплексу стратегічних орієнтирів
рекреаційного землекористування урбанізованих територій, на нашу думку,
ґрунтується на таких діях: постановка завдання; визначення зацікавлених
сторін; формування процесу рекреаційного землекористування; планування
діяльності; реалізація відповідних програм і проектів; оцінка, моніторинг,
контроль (рис. 3.6). У сукупності ці дії створюють основу процесу
удосконалення та розвитку ефективного рекреаційного природокористування.
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Формування комплексу стратегічних орієнтирів розвитку
рекреаційного землекористування урбанізованих територій
Постановка завдання:
З метою розробки сумісного бачення ідеї розвитку рекреаційного
землекористування, а також надання пропозицій, які стануть основою
подальших дій, проводяться форуми, круглі столи, конференції, семінари.
Визначення зацікавлених сторін:
Визначення потенційно зацікавлених сторін (населення, групи, організації
тощо), безпосередньо зацікавлені в реалізації конкретних дій. Залучення
зацікавлених сторін до процесу взаємодії повинне здійснюватися згідно з
принципом узгодженості інтересів максимального числа суб'єктів

Формування процесу рекреаційного землекористування:
Налагодження робочої взаємодії шляхом узгодження цілей, завдань,
основних принципів, пріоритетів, які покладені в основу розвитку
рекреаційного землекористування урбанізованих територій
Планування діяльності:
Учасники процесу планують шляхи досягнення поставленої мети,
проводяться оптимальні розрахунки для вибору найкращої альтернативи.
Розробляють відповідні проекти, програми, прогнози. Проводиться оцінка
можливостей і ресурсів для вирішення поставлених завдань.
Реалізація відповідних програм і проектів:
На даному етапі проводиться реалізація тих програм та проектів, які були
розроблені в процесі планувальної діяльності для розвитку рекреаційного
землекористування урбанізованих територій
Оцінка, моніторинг і контроль:
На даному етапі проводиться визначення результатів та ефективності
реалізованих програм і проектів з точки зору вирішення поставлених
завдань

Коректування та доопрацювання (у разі необхідності):
Перегляд та доопрацювання (за необхідності) програм та проектів, а також
принципів процесів розвитку рекреаційного землекористування
урбанізованих територій на основі проведеної оцінки

Рис. 3.6. Методичний підхід до формування стратегічних орієнтирів
рекреаційного землекористування урбанізованих територій
Джерело: розробка автора.
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Отже, стратегічне планування рекреаційного землекористування полягає
в визначенні найкращого варіанту використання ресурсів з урахуванням
пропонованих проектів розвитку рекреаційного землекористування.
В той же час виникають певні протиріччя і конфлікти між споживачами
ресурсів у зв'язку з явною їх обмеженістю, або технологічною чи соціальною
несумісністю різних видів господарської діяльності в межах територіальної
зони (зони відпочинку). Виникнення конфліктів тісно пов'язані з належністю
земельних ресурсів різним землекористувачам (землевласникам). Така
ситуація загострюється в умовах відсутності комплексних планів розвитку
території, або неякісних генеральних планів забудови територій. Так чи
інакше, ці протиріччя повинні знайти відображення на етапі планування при
виборі варіантів рекреаційного землекористування.
У сукупності зазначені ці та інші причини призводять до низького рівня
інвестиційної привабливості рекреаційного землекористування. Інвестиційна
привабливість - це не лише фінансово-економічний показник, а модель
кількісних

і

(політичного,

якісних

показників

оцінок

-

соціально-економічного,

зовнішнього

правового)

та

середовища
внутрішнього

позиціонування об'єкта у зовнішньому середовищі, якісна оцінка його
фінансово-технічного потенціалу, що дозволяє варіювати кінцевий результат.
Інвестиційна
визначається

за

привабливість
сукупністю

-

це

інтегральний

економічних

та

показник,

фінансових

який

показників,

показників державного, законодавчого, суспільно-політичного та соціального
розвитку. Більшість інвесторів готові здійснити капіталовкладення в ті
проекти, окупність яких буде здійснена в найбільш короткі терміни а, отже, і
ризик втрат буде мінімальним. До того ж непрозорість земельного
законодавства підвищує ризик втрати інвестованих коштів. Отже, необхідною
умовою для залучення інвестицій є участь держави в інвестиційному
середовищі,

оскільки

відбувається

поєднання

інвестиційного процесу: держави та інвестора.

інтересів

учасників
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Розвиток міського землекористування тісно пов'язаний з формуванням
нової бази оподаткування. Тому для залучення інвестицій в розвиток
урбанізованих територій необхідне введення пільг, які дозволять інвесторам
скоротити

витрати

землекористування

від

землекористування

визначатиметься

тим

і

ефективність

чинником,

який

міського
сприятиме

економічному зростанню міст.
Комплексний підхід до розвитку міських територій полягає у
використанні

механізму

пільгового

міського

землекористування;

переорієнтації промислових підприємств на екологобезпечне оснащення;
ефективному міському управлінні земельно-майновими комплексами. В
результаті вигоди для інвесторів полягають в тому, що участь у інвестиційних
проектах буде супроводжуватися зниженням витрат від землекористування та
підвищенням припливу капіталовкладень. У той же час, важливість
збереження та нарощення потенціалу рекреаційних територій є однією з
важливих задач для держави та бізнес-спільноти, оскільки з наявністю таких
земель пов'язана інвестиційна привабливість регіону.
Серед принципів управління рекреаційним землекористуванням можна
виділити наступні: врахування вимог і інтересів всіх суб'єктів земельних
відносин; вирішення соціально-економічних проблем шляхом розвитку
рекреаційних територій. Також важливо вдосконалювати систему управління
земельними ресурсами з метою їх ефективного використання в інноваційноінвестиційній діяльності; розробляти нові способи, методи залучення і
акумулювання інвестицій; розвивати земельно-іпотечное кредитування;
залучати іноземні інвестиції; здійснювати фінансову підтримку малих
підприємств тощо.
На сучасному етапі стосовно земельних ресурсів основною проблемою є
не зміна форм власності, а підвищення ефективності їх використання.
Залучення інвестицій є оптимальний інструмент переходу до інноваційної
економіки. Звідси випливає, що земельні ресурси, виступаючи в якості об'єкта
капіталовкладень, утворюють найважливіший фактор, що сприяє економічним
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перетворенням в країні. Землі рекреаційного призначення акумулюють
інвестиційні кошти завдяки державній підтримці. Без втручання держави
приватний сектор буде позбавлений мотивації і стимулу надання підтримки
земельно-майновому комплексу. Лише спільні зусилля державного та
приватного

сектора

дозволять

підвищити

ефективність

використання

земельних ресурсів, що в підсумку призведе до зростання їх інвестиційної
привабливості.
З огляду на це, підвищення інвестиційної привабливості рекреаційного
землекористування
партнерства

та

сприяє

впровадження

стратегічному

практики

процесу

державно-приватного

збалансованого

розвитку

рекреаційного землекористування. Дослідженнями встановлено, що методи
підвищення інвестиційної привабливості земель можуть бути різними:


модернізація технології;



поліпшення якості земель;



зниження витрат інвестора;



надання податкових пільг;



державно-приватне партнерство, які об‟єднані спільною метою –

забезпечення залучення інвестицій.
Організація державно-приватного партнерства забезпечить, з одного
боку, реалізацію потенціалу бізнесу, а з іншого, збереже помітний вплив
держави в тих галузях економіки, які визначають національну безпеку. У цих
галузях держава не позбавляється прав власника при залученні ресурсів з
приватного сектора для вирішення інфраструктурних та інших проблем.
Державно-приватне партнерство (ДПП) визначено серед ключових
механізмів реалізації політики модернізації економіки України, задля
вирішення

важливих

соціально-економічних

проблем

[129].

Висока

ефективність ДПП як форми взаємодії держави та бізнесу доведена досвідом
багатьох країн світу. Державно-приватне партнерство – це засноване на
довгостроковому договорі співробітництво між організацією публічного
сектору (наприклад, органом місцевого самоврядування чи центральним
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органом виконавчої влади) та приватною компанією чи підприємцем щодо
надання державних послуг та покращення інфраструктури [28, с. 121]. Акцент
ставиться на наданні якісних послуг, у той час як, створені протягом дії
договору ДПП активи, з моменту його закінчення передаються у власність
державного чи муніципального партнера.
Державно-приватне партнерство дозволяє об'єднати зусилля держави і
приватного бізнесу в сфері рекреаційного землекористування урбанізованих
територій (рис. 3.7).

Держава:

 Адміністративні і
законодавчі ресурси;
 Об‟єкти
інфраструктури і земельні
ресурси;
 Фінансові ресурси і
гарантії;
 Доступ
до
високобюджетих
і
низькоризикованих
проектів

Приватний бізнес:

 Приватні
інвистиції;
 Технічні ресурси;
 Кваліфіковані
управлінські кадри;
 Інноваційні
підходи;
 Практичний досвід

Державно-приватне партнерство в
рекреаційному землекористуванні

Рис. 3.7. Державно-приватне партнерство у рекреаційному
землекористуванні
Джерело: розробка автора.

Розуміння
рекреаційному

нами

сутності

землекористуванні,

державно-приватного
визначається

як

партнерства

співпраця

у

органів

державної влади, місцевого самоврядування та приватного сектора при
поєднанні ресурсів партнерів, а також економічних, соціальних і політичних
інтересів, обов'язків і відповідальності задля забезпечення суспільних потреб
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у відпочинку, підтримки в належному стані об'єктів виробничої, соціальної
інфраструктури, збереження земельних та пов‟язаних з ними інших
природних ресурсів, підвищенні якості і номенклатури надання рекреаційнотуристичних послуг та отриманні прибутку партнерів.
Державно-приватне

партнерство

відрізняється

від

традиційних

адміністративних відносин, оскільки створює свої моделі фінансування,
відносини власності і методи управління. При цьому принципово важливі
питання, пов'язані з розподілом власності, які виникають в процесі
перерозподілу адміністративно владних відносин між державою і бізнесом у
відносини

справжнього

партнерства,

повинні

зміцнюватися

завдяки

законодавчо закріпленим угодам сторін. У рамках ДПП інституційно
перевтілюються сфери діяльності, які традиційно відносяться до функцій
держави, але вони повністю не передаються приватному бізнесу, а тільки
лише частково.
До

базових

ознак

державно-приватного

партнерства

в

сфері

рекреаційного землекористування можна віднести: сторонами ДПП є держава
і приватний бізнес; взаємодія сторін закріплюється на офіційній, юридичній
основі; взаємодія сторін має рівноправний характер; ДПП має чітко виражену
публічну та суспільну спрямованість; в процесі реалізації проектів на основі
державно-приватного партнерства консолідуються, об'єднуються ресурси
сторін;

фінансові

ризики

і

витрати,

а

також

досягнуті

результати

розподіляються між сторонами в заздалегідь визначених пропорціях.
Слід зазначити ще і той факт, що від реалізації ДПП в рекреаційному
землекористуванні отримають вигоду не лише партнери (держава, приватний
бізнес), але населення урбанізованих територій (рис. 3.8).
Вигоди партнерства держави і приватного бізнесу визначаються
оптимізацією інституційного супроводу економічних реформ, формуванням
відносин земельної власності, які ефективно функціонують з мінімальними
витратами. Загальні переваги співпраці державного сектору з приватним
представляються наступними: збільшення загальної користі при належному
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розподілі ризиків між сторонами; підвищення гнучкості в постановці завдань і
в питанні витрат; зменшення ризику перевитрати коштів і затримок з
проектами; зміцнення потенціалу, необхідного для досягнення мети;
підвищення ступеня корисності та якості послуг, які надаються за рахунок
посилення конкуренції; використання енергії та підприємливості приватного
сектору.

ДЕРЖАВА

Вирішення
пріоритетних
завдань
розвитку;

Зменшення
бюджетних
витрат
на
розвиток
туристичнорекреаційної
інфраструктури;

Доступ до новітніх
технологій;

Залучення
додаткових
фінансових
ресурсів;

Підвищення
інвестиційно-інноваційної
діяльності;

Пропорційний
розподіл
ризиків
між
партнерами;

Розвиток
конкуренції;

Створення
нових
робочих місць;

Збереження об‟єктів
державної власності

ПРИВАТНИЙ БІЗНЕС

Розширення
інвестиційних
можливостей;

Пряма
державна
підтримка;

Розподіл ризиків під
час реалізації проектів;

Доступ
до
додаткових
фінансових
ресурсів через державні
гарантії
або
зниження
ставки
кредитів
чи
кредитних пільг;

Наявність
кваліфікованих кадрів

НАСЕЛЕННЯ
 Підвищення
якості наданих послуг;
 Збільшення
номенклатури послуг;
 Участь
в
процесі планування та
реалізації партнерств

Рис. 3.8. Вигоди від державно-приватного партнерства
Джерело: розробка автора.

Для приватного сектора загальними перевагами співпраці з державним
сектором є: розширення можливості отримання прибутку на інвестований
капітал; підвищення затратоефективності; створення додаткових стимулів для
технологічних нововведень внаслідок конкуренції; розширення можливостей з
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метою створення спільних підприємств з іноземними компаніями та
капіталом.
Спільні вигоди державно-приватного партнерства можна визначити
через такі ефекти: спостерігається синергетичний ефект при спільному
використанні ресурсів, а також у застосуванні управлінських ноу-хау;
партнерства менш залежні від політичних чинників, відповідно можуть діяти
на більш професійному рівні; економія часу при реалізації проектів;
скорочення тиску на державні бюджети; модернізація державного сектора і
прискорення вирішення суспільних завдань.
Для підвищення ефективності своєї діяльності держава прагне перейти
від моделі прямого бюджетного фінансування інвестиційних проектів до
залучення додаткових ресурсів на умовах розподілу ризиків. Але, важливою
перешкодою на шляху розвитку державно-приватного партнерства в нашій
країні є високий податковий тягар. На нашу думку, державна підтримка такої
форми

управління

рекреаційним

землекористуванням

урбанізованих

територій, як державно-приватне партнерство має включати впровадження
спеціальних режимів оподаткування. Можливо передбачити або звільнення,
або зниження ставки податку на земельно-майнові комплекси, також має сенс
ввести податкові кредити та інші пільги з оподаткування.
Висновки до розділу 3.

1.

Методологічним

забезпеченням

заходів

з

удосконалення

ефективності рекреаційного землекористування є проведення зонування
урбанізованих територій та оцінка універсальних критеріїв якості міського
середовища як необхідна основа екологічного моніторингу й оптимізації
природокористування (у т. ч. землекористування). У роботі зазначено, що
функціональне зонування є визнаним ефективним методом моделювання
території, результатом якого є не тільки її поділ на окремі ділянки з
рекомендованими видами і режимами використання, але й співвідношення
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методів управління територією з її пріоритетними завданнями, планування
управлінських

заходів,

усунення

конфліктів.

Проведено

еколого-

функціональне зонування міських ландшафтів шляхом їх групування в
еколого-функціональні

зони:

вразливу,

середовищеформуючу,

середовищестабілізуючу, антропогенно-техногенну, визначена їх структура та
значення.
2.

Підкреслено,

що

на

урбанізованих

територіях

екологічну

рівновагу досягти неможливо, тому поліпшення стану і якості міського
середовища досягається різними заходами: технологічними, технічними,
структурними, архітектурно-планувальними. Ефективне здійснення таких
заходів можливе лише з урахуванням екологічного каркасу міської території,
який слугує основою для розробки схем землеустрою, обмежень у
використанні земель, пропозицій зі збереження та охорони природних
ландшафтів, визначення частки забудованих і незабудованих територій та
обґрунтування загального навантаження на окремі земельні ділянки.
3.

Обґрунтовано,

що

метою

зонування

рекреаційного

землекористування є облік внутрішньозональних особливостей територій,
результати якого повинні використовуватися при обґрунтуванні заходів,
направлених на поліпшення використання земель з урахуванням природнотериторіальних особливостей, виражених у певному поєднанні ландшафтноекологічних умов. В умовах використання землі як засобу для рекреаційної
діяльності зонування дасть змогу науково обґрунтовано вирішувати питання з
організації рекреаційного землекористування. Бачення нами процесу науковометодичного забезпечення еколого-економічного зонування рекреаційного
землекористування урбанізованих територій полягає у визначенні пріоритету,
який спрямований на раціональне використання й охорону земель, ощадливе
використання рекреаційних ресурсів на урбанізованих територіях, а також
задоволенні потреб населення і рекреантів у відпочинку, оздоровленні та
відновленні сил.
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Організація

4.

конкурентної

й

економічно

вигідної

індустрії

рекреації та туризму вимагає обробки і аналізу значних масивів різнорідної
географічної, відомчої, господарської та іншої інформації. Оперативно
вирішувати відповідні завдання дає змогу застосування геоінформаційних
систем і технологій, сприяючи розробці науково обґрунтованих рекомендацій
щодо

використання

рекреаційних

ресурсів,

розміщення

туристичної

інфраструктури та супутніх галузей економіки на різних територіальних
рівнях. Застосування ГІС під час проведення ландшафтно-рекреаційної оцінки
території та еколого-економічного зонування землекористування бачиться
надзвичайно ефективним, оскільки інвентаризація туристично-рекреаційних
ресурсів та просторовий аналіз території вимагають отримання, зберігання і
одночасної обробки широкого спектру кількісних даних, а також візуалізації
просторових даних.
5.
програмно

Відповідна тематична ГІС рекреаційної діяльності являє собою
керований

комплекс

картографічної

реєстрації

об‟єктів

туристично-рекреаційної діяльності, що дає змогу в інтерактивному режимі
оцінювати і моделювати динаміку рекреаційного використання території,
трансформації природних ландшафтів, а також впливу різних чинників на
землекористування. Основними функціональними завданнями такої ГІС є:
проведення

інвентаризації

рекреаційної

діяльності

у

взаємозв‟язку

з

екологічною оцінкою наслідків впливу на землекористування; розробка
універсальних геоінформаційних моделей і типових запитів розвитку об‟єктів
туристично-рекреаційної діяльності.
6.

Обґрунтовано, що еколого-економічне управління рекреаційним

землекористуванням урбанізованої території – це сукупність заходів, що
забезпечують мінімізацію екологічно недопустимого впливу діяльності
економічних суб‟єктів рекреаційного комплексу урбанізованої території на
землекористування

і

довкілля

з метою

збереження,

відновлення

та

раціонального використання земель і природних рекреаційних ресурсів за
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допомогою розробки і впровадження еколого-економічних методів та
інструментів у рамках спеціального механізму управління.
7.

Бачення нами процесу досягнення мети еколого-економічного

управління – через механізм, який допускає взаємоузгодженість елементів
управління залежно від можливостей отримання бажаного кінцевого
результату.

Структуру

еколого-економічного

механізму

управління

рекреаційним землекористуванням систематизовано за рахунок деталізації
складових

процесів:

аналітичного,

стратегічного,

регуляторного,

контрольного, інструментального. Застосування цього механізму базується на
обліку характеристик урбанізованої території, формуванні бази даних про
діяльність і екологічні проблеми території, передбачає вдосконалення
методики

діагностики

еколого-економічного

стану

рекреаційного

землекористування урбанізованої території, конкретизацію схем розробки
управлінських

заходів,

програм

підтримки

рекреаційного

комплексу,

вдосконалення форм кооперації діяльності та дій суб‟єктів господарювання і
систем державного регулювання відповідно до суспільних пріоритетів із
забезпеченням екологічної безпеки території.
8.

Методичний підхід до формування комплексу стратегічних

орієнтирів рекреаційного землекористування урбанізованих територій, на
нашу думку, ґрунтується на таких діях: постановка завдання; визначення
зацікавлених сторін; формування процесу рекреаційного землекористування;
планування діяльності; реалізація відповідних програм і проектів; оцінка,
моніторинг, контроль. У сукупності ці дії створюють основу процесу
удосконалення та розвитку ефективного рекреаційного природокористування.
З огляду на це, підвищення інвестиційної привабливості рекреаційного
землекористування
партнерства

сприяє

та

впровадження

стратегічному

практики

процесу

державно-приватного

збалансованого

розвитку

рекреаційного землекористування урбанізованих територій.
9.

Дослідженнями

встановлено,

що

методи

підвищення

інвестиційної привабливості земель можуть бути різними: модернізація
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технології; поліпшення якості земель; зниження витрат інвестора; надання
податкових пільг; державно-приватне партнерство, які об‟єднані спільною
метою – забезпечення залучення інвестицій. Організація державно-приватного
партнерства забезпечить, з одного боку, реалізацію потенціалу бізнесу, а з
іншого, збереже помітний вплив держави в тих галузях економіки, які
визначають національну безпеку. У цих галузях держава не позбавляється
прав власника при залученні ресурсів з приватного сектора для вирішення
інфраструктурних та інших проблем.
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ВИСНОВКИ
Інтегральним науковим результатом дисертаційного дослідження є
обґрунтування науково-теоретичних, методичних положень та розробки
практичних

рекомендацій

з

формування

еколого-економічних

засад

рекреаційного землекористування урбанізованих територій у контексті
забезпечення збалансованого розвитку. Одержані результати дають підстави
для таких висновків:
1.

Розкрито

сутність

поняття

«урбанізована

територія».

Запропоновано трактування її як частини простору, утвореної в результаті
його трансформації, та в межах якої зосереджені й територіально
сконцентровані
урбанізованої

форми
території

життєдіяльності
є

результатом

суспільства.

Формування

інтенсифікації

соціального,

економічного, екологічного розвитку, поширення міського способу життя й
утворення нових форм і просторових структур розселення. Розвиток
урбанізованих територій сприяє істотному підвищенню ролі міст у
суспільному житті, характеризується концентрацією населення в окремих
центрах, інтенсифікацією і різноманітністю форм освоєння територіального
простору,

модернізацією

умов

життєдіяльності,

трансформацією

соціокультурного середовища та формуванням нових концептів способу
життя населення. Функціонування і розвиток урбанізованих територій є
результатом перетворень економічного і соціального простору, сприяє
формуванню середовища для підвищення рівня інноваційності економіки та
розвитку людського капіталу.
2.

Обґрунтовано, що рекреаційне землекористування урбанізованих

територій – це складне комплексне категоріальне поняття, яке відображає
взаємозв‟язок у системі «людина-довкілля». Дефініція «рекреаційне землекористування урбанізованих територій» розглядається як процес використання
земельних ресурсів у межах конкретних земельних ділянок з визначеними в
натурі (на місцевості) межами, що призначені для рекреаційної діяльності та
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сконцентровані на територіях, на які поширюється специфічний міський
спосіб життя та де формуються нові просторові структури розселення.
3. Встановлено, що туристично-рекреаційна діяльність характеризується високою прибутковістю, швидкою окупністю інвестицій, соціальною
спрямованістю. Вона виступає однією з умов стабілізації стану економіки, а
також є перспективним самостійним напрямом розвитку економіки країни.
Протягом останніх років в Україні спостерігалася тенденція розвитку
туристичної сфери, незважаючи на доволі значну кількість чинників, що
негативно впливають на неї. До основних перешкод, які гальмують розвиток
туристично-рекреаційної діяльності на нинішньому етапі, можна віднести
соціально-економічні, політичні, управлінські, екологічні чинники та рівень
безпеки.
4. На

основі

аналізу

загального

стану

землекористування

урбанізованих територій встановлено, що в Україні використання земель
характеризується значними диспропорціями: має місце високе економічне та
екологічно необґрунтоване господарське освоєння земель, нераціональне
розміщення житлових та виробничих територій, низькою є частка земель
лісогосподарського, природно-заповідного та іншого природоохоронного,
рекреаційного, оздоровчого, історико-культурного призначення. Значний
деструктивний вплив на розвиток рекреаційного землекористування справляє
незадовільний стан довкілля. Спостерігається

негативний вплив на його

компоненти господарської діяльності, відсутності налагодженої системи
поводження з відходами, низького рівня екологічної свідомості населення. Усі
регіони країни в тій чи іншій мірі знаходяться під загрозою розвитку
різноманітних видів природно-техногенних небезпек.
5. Обґрунтовано необхідність проведення функціонального зонування,
яке

сприяє

рекреаційного

науково

обґрунтованому

землекористування.

вирішенню

Визначено,

що

питань

організації

еколого-економічне

зонування, крім вирішення традиційних завдань, дає змогу підійти до
використання землі з позицій системного підходу, розглядати земельні
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ресурси як складні ландшафтно-екологічні категорії. Завданням такого
зонування є: облік рекреаційних ресурсів при організації рекреаційного
землекористування; збереження природно-ресурсного потенціалу території;
облік стадійності, стійкості ландшафтів при прогнозуванні, плануванні,
проектуванні використання рекреаційних земель; підтримка оптимального
балансу між рекреаційним та іншими видами землекористування; вирішення
задач з раціональної організації території.
6. Досягнення мети еколого-економічного управління можливе через
механізм, який допускає взаємоузгодженість елементів управління залежно
від можливостей отримання бажаного кінцевого результату Реалізація
механізму еколого-економічного управління рекреаційним землекористуванням

у

рамках

регуляторного,

складових

процесів

(аналітичного,

контрольного, інструментального)

стратегічного,

базується

на обліку

характеристик урбанізованої території, вимагає формування всесторонньої
бази даних про діяльність і екологічні проблеми території, передбачає
діагностику еколого-економічного стану рекреаційного землекористування
урбанізованої території, конкретизацію схем розробки управлінських заходів,
програм підтримки рекреаційного комплексу, вдосконалення форм кооперації
діяльності і дій суб‟єктів господарювання та систем державного регулювання
відповідно до суспільних пріоритетів із забезпечення екологічної безпеки
території.
7. Формування комплексу стратегічних орієнтирів рекреаційного
землекористування урбанізованих територій ґрунтується на таких діях:
постановка завдання; визначення зацікавлених сторін; формування процесу
рекреаційного

землекористування;

планування

діяльності;

реалізація

відповідних програм і проектів, оцінка, моніторинг, контроль. Підвищення
інвестиційної

привабливості

рекреаційного

впровадження

практики

державно-приватного

стратегічному

процесу

збалансованого

землекористування урбанізованих територій.

землекористування
партнерства

розвитку

та

сприяє

рекреаційного
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І. Берегина [16, c.
32-33]
В.І. Пономаренко
[90, c.27]
В.Ф. Киф‟як [69,
c.44]
В.І. Преловський
[77, с. 43]

Трактування
Сукупність природних і культурних об'єктів і явищ, що
забезпечують рекреаційну діяльність і є фондовою базою існування
і функціонування територіальних рекреаційних систем.
Виділяє сім основних видів рекреаційних ресурсів: кліматичні,
бальнеологічні,
бальнеогрязьові,
фіто-лікувальні,
пляжні,
ландшафтні та пізнавальні
До рекреаційних ресурсів належать такі компоненти природного
середовища як клімат, ландшафт, підземні і поверхневі води, в т.ч.
мінеральні та інші, які використовуються для рекреаційних потреб
- лікувально-оздоровчих, пізнавальних, спортивних.
Рекреаційні ресурси - унікальні явища природи, печери, водоспади,
скелі, заповідники, гори, річки, моря, лікувальні води, кліматичні та
бальнеологічні можливості.
Природні рекреаційні ресурси - 1) це компоненти природного
середовища, природні тіла, явища, процеси або окремі елементи
рельєфу, які можуть бути використані для цілей рекреації і
туризму;
2) природні явища, процеси або окремі елементи
ландшафту, які можуть бути використані для організації
рекреаційної діяльності.
Включають природні і антропогенні об'єкти (або частина
природних і культурних ресурсів), які при сучасному рівні
розвитку виробничих сил можуть бути використані для
задоволення потреб суспільства і організації галузі, що
спеціалізується на рекреаційному обслуговуванні населення.

Т.Д.Крисанова,
Л.І.Горшкова,
Н.В.Пічугіна,
Л.А. Тарханова,
О.В.
Ушакова,
Ю.В.
Швецова
[77, c.15]
А.І. Амоша [3, У поняття «рекреаційні ресурси» включаються природноc.31]
кліматичні умови території (природні рекреаційні ресурси),
культурно-історичні пам'ятки, трудові ресурси для організації
рекреаційної діяльності, а також рекреаційна інфраструктура
Л.Г.
Лук'янова, Рекреаційні ресурси - це, по-перше, засоби (природні, трудові,
В.І. Цибух [85, c. культурно-історичні,
фінансові,
матеріально-технічні,
335]
біосоціальні), що визначають існування рекреаційної діяльності;
по-друге, поєднання різних природних і антропогенних чинників,
що створюють сприятливі умови для рекреаційної діяльності:
відпочинок-релаксація, лікування-профілактика, туризм, фізична
реакція.
М.П. Мальска В.В Туристично-рекреаційні ресурси - це компоненти географічного
Худо [87, c. 33]
середовища, об'єкти антропогенної діяльності, які завдяки таким
властивостям, як унікальність, історична або художня цінність,
оригінальність, естетична привабливість і лікувально-оздоровча
значимість, можуть бути використані для організації різних видів
рекреаційних занять. На цьому етапі виділяють три типи: історикокультурні, природні, соціально-економічні
А.Г. Бобкова [20, Рекреаційні ресурси - це сукупність природно-кліматичних,
c. 43-44]
побутових, культурних, оздоровчих, пізнавальних, історичних та
інших
ресурсів,
які
використовуються
або
можуть
використовуватися для надання рекреаційних послуг в процесі
рекреаційної діяльності. Їх доцільно розділити на дві групи:
рекреаційні природні ресурси і рекреаційні соціально-побутові
ресурси.
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Додаток Б
Сутність дефініції «земельна ділянка»
Автор
Земельний
кодекс
(58,
стаття 79)
І.О. Іконицька,
2002 [63]

Трактування
Земельна ділянка – це частина земної поверхні з
установленими межами, певним місцем розташування, з
визначеними щодо неї правами
Земельна ділянка як об'єкт земельних відносин – це частина
поверхні землі (у тому числі ґрунтовий шар), межі якої
описані, закріплені та засвідчені у встановленому порядку
М.В.
Шульга, Земельна ділянка – це частина земної кори. Яка є основою
1998 [171]
ландшафту, що має фіксовану площу, межі і місце
розташування, а також характеризується певним якісним
станом і властивим їй правовим статусом
В.В.
Земельна ділянка – це індивідуально визначена за розмірами
Вилегжаніна,
на конкретній місцевості частина земної поверхні з
2014 [30]
установленими розмірами, площею, межами, певним місцем
розташування, цільовим призначенням, а також зі
встановленим законом або договором правами та обов'язками
щодо неї
А.І.
Ріпенко, Земельна ділянка – це аналітична проекція «реального»
2013
простору (частини місцевості) з його рельєфом і ухилами на
[135]
двомірні плани (карти). Фактично конфігурація і площа (т.зв.
«аналітична площа») ділянки в більшості випадків не
відповідають реальній площі частині місцевості (т.зв.
«фізичній площі»), обчисленій з урахуванням особливостей
ландшафту
В.В. Носік, 2006 Земельна ділянка – це розташована над надрами частина
[103]
земної поверхні, що є основою ландшафту, нерухома за
місцем знаходження, індивідуально визначена в конкретній
місцевості за розмірами, межами, цільовим (функціональним)
призначенням, встановленими законом, адміністративним
актом чи договором правами та обов‟язками на неї громадян
та юридичних осіб та інших суб‟єктів земельного права
В.І Андрейцев, У юридичному значенні земельна ділянка може розглядатися
2014 [6]
як територіально-просторова, індивідуально-визначена та
юридично відособлена поверхнева частина (включаючи
ґрунтовий покрив) відповідної категорії земель, межі якої
встановлені на місцевості і зафіксовані у земельно-правових
документах, що посвідчують її приналежність на підставі
відповідного юридичного титулу власникам чи користувачам
для цільового використання в якості операційної бази, засобу,
умови та джерела життєдіяльності та задоволення
матеріальних, соціальних, екологічних, духовних та інших
потреб та інтересів осіб
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Додаток В
СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
Статті у наукових фахових виданнях України, що включені
до міжнародних наукометричних баз
1.

Шушулков

С.

Д.

Соціально-економічні

аспекти

розвитку

рекреаційного землекористування. Вісник Сумського національного аграрного
університету. Серія «Економіка і менеджмент». Випуск 3(81), 2019. С. 76-80.
2.

Шушулков С. Д. Тенденції розвитку екологічного туризму в

сучасних економічних реаліях. Український журнал прикладної економіки.
2019. Том 4. № 3. С. 245–252.
3.

Шушулков С. Д. Оцінка особливостей використання туристично-

рекреаційного потенціалу Одеської області. Актуальні проблеми інноваційної
економіки. 2019. № 4. С. 93-99.
4.

Калина Т. Є., Шушулков С. Д. Еколого-економічні аспекти

використання
міських

земельно-ресурсного

агломерацій.

Вісник

потенціалу

Харківського

рекреаційних
національного

територій
аграрного

університету ім. В.В. Докучаєва. Серія «Економічні науки». 2019. №4. Т.2. С.
199-209

(автором

проведено

оцінку

земельно-ресурсного

потенціалу

рекреаційних територій агломерацій)
5.

Калина Т. Є., Шушулков С. Д., Арзуманян Т. Ю. Земельно-

ресурсний потенціал і його роль у сталому розвитку регіону. Вісник
Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка і
менеджмент». 2019. Вип. 4 (82). 2019. С. 78-82 (автором проаналізовано
земельно-ресурсний потенціал рекреаційного землекористування).
6.

Калина Т. Є., Шушулков С. Д. Соціально-економічні засади

розвитку землекористування міських агломерацій з позицій стратегічного
концепту сталого розвитку. Вчені записки Таврійського національного
університету ім. В.І. Вернадського. Серія «Економіка і управління». 2020. Том
31 (70). №2. Ч.2. С.84-89 (автором проведена загальна оцінка соціальних та

213

економічних показників, які впливають на розвиток міських агломерацій,
висвітлено поняття «сталий розвиток»).
7.

Калина Т. Є., Шушулков С. Д. Рекреаційне землекористування

урбанізованих територій. Науково-виробничий журнал «Бізнес-Навігатор».
2020. Випуск 2 (58). С. 59-64 (автором дано визначення сутності понять
«рекреаційне землекористування» та «урбанізована територія», наведена їх
загальна характеристика).
Матеріали науково-практичних конференцій:
8.

Колосюк А. А., Шушулков С. Д., Скалка Н. Ю. Геодезичне

забезпечення земельно-кадастрових робіт промислових територій міст.
Геодезія, землеустрій, геоінформатика в Південному регіоні: сучасний стан
та перспективи розвитку: матер. 4-ї Всеукр.наук конф. Одеса: ОДАБА, 2019.
С.31-36 (автором визначені підходи до геодезичного забезпечення в містах).
9.

Крюкова І. О. Шушулков С. Д. Організаційно-економічний

механізм управління земельним капіталом як інструмент системи управління
вартістю бізнесу. Modern approaches to the introduction of science into practice:
Abstracts of X International Scientific and Practical Conference. San Francisco,
USA, 2020. Pp. 420-423 (автором обґрунтована сутність поняття земельний
капітал).
10.

Шушулков С. Д., Калина Т. Є. Особливості використання

земельних ресурсів в урбанізованому просторі. Topical issues of the
development of modern science: Abstracts of the 7th International scientific and
practical conference. Publishing House «ACCENT». Sofia, Bulgaria, 2020. Pp.
493-497 (здобувачем визначені особливості використання земельних ресурсів
урбанізованих територій).
11.

Калина Т. Є., Шушулков С. Д. Конкурентоспроможність

туристичної діяльності в сучасних ринкових умовах. Актуальні проблеми
сучасного бізнесу: обліково-фінансовий та управлінський аспекти: матеріали
ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Дубляни, 18-20
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березня 2020 р. С.188-189 (автором проаналізовані показники індексу
конкурентоспроможності подорожей і туризму).
12.

Калина Т. Є., Шушулков С. Д. Теоретичні засади формування

стратегії розвитку туристично-рекреаційної діяльності. Національні і світові
тенденції розвитку обліку, оподаткування та контролю. Матеріали Всеукр.
науково-практичної конференції (присвяченої 60-річчю кафедри обліку і
оподаткування ОДАУ) 21 травня 2020 р. Одеса: ОДАУ «ВМВ ПРИНТ», 2020.
С.179-181 (автором проведено дослідження стратегій розвитку туристичнорекреаційної діяльності).
13.

Калина Т. Є., Шушулков С. Д., Арзуманян Т. Ю. Рекреаційне

землекористування міських агломерацій. Тези доповідей 76-ї науковотехнічної

конференції

професорсько-викладацького

складу

Одеської

державної академії будівництва та архітектури. Одеса: ОДАБА, 21-22 травня
2020 р. С. 99 (автором проведений аналіз рекреаційного землекористування
міських агломерацій).
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Додаток Г
ДОВІДКИ ПРО ВПРОВАДЖЕННЯ
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